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Radostné a pohodové
prožití vánočních svátků
a v novém roce 2016
hlavně zdraví, štěstí
a mnoho osobních
i pracovních úspěchů
přeje
Ing. Karel David,
starosta města Kelč,
zaměstnanci Městského úřadu
a Redakční rada
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Kelč dne 12. 10. 2015
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava místní komunikace Prokopec“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Správa a údržba silnic Valašska,
s.r.o., Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218.
• Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8015788/002 o zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemku p.č. 2023/1 v k.ú. Kelč-Nové Město v rámci stavby
„Kelč, Kuchno, p.č. 2084, NNV“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8011007/003 o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
„Kelč, lokalita Sázany VNV, DTS, NNK“ na pozemcích p.č. 298/1, 1319, 424/14
a 297 v k.ú. Kelč-Staré Město se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu č. D/1844/2015/KH o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 8.000,- Kč na výdaje spojené
s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů města Kelč v roce 2015 se
Zlínským krajem se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada bere na vědomí zápis č. 249/2015/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2015 a předává jej k projednání zastupitelstvu.
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – rozpočtové opatření č. 7/2015
dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20.000,- Kč Jiřímu Janoškovi, Němetice č.p. 18, jako ocenění jeho sportovního úspěchu v dráhové cyklistice juniorů, kterého dosáhl v letošním roce na Mistrovství Evropy v Řecku
a Mistrovství světa v Kazachstánu a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
• Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 3.000,- Kč Nohejbalovému klubu Kelč na podporu uspořádání Mezinárodního turnaje v nohejbalu dne
17.10.2015 v tělocvičně ZŠ Kelč.
• Rada pověřuje MěÚ v Kelči vydat veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy o zrušení zákazu odběru vody ze všech vodních toků na území města Kelč.
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USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Kelč dne 19. 10. 2015
• Rada schvaluje Smlouvu č. 235/22/15 o podmínkách a právu provést stavbu „Stavba
chodníku podél silnice III/4395 v obci Němetice“ na pozemku Zlínského kraje p.č.
675/1 v k.ú. Němetice se Zlínským krajem zastoupeným Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu č. IV-12-8011438/004 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Kelč, SO 18RD,
NNK, VKN, DTS“ na pozemcích p.č. 1313, 314/36, 314/56, 318 a 1312/29 v k.ú. Kelč-Staré Město a pozemcích p.č. 2051/2, 209/2, 209/1 a 208/1 v k.ú. Kelč-Nové Město
s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

MěÚ informuje
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2016:
Cena v Kč/m3
Bez DPH
Včetně 15% DPH
Vodné
39,70
45,66
Stočné
29,40
33,81
Vodné + stočné
69,10
79,47
Žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31. 12. 2015 stavy svých vodoměrů,
protože budou stanoveny technickým propočtem.
svoz odpadu v prosinci

plast

16. 12.

sklo

11. 12.

Město Kelč obdrželo v roce 2015 neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského
kraje ve výši 8.000,- Kč na činnost jednotky SDH.
Pošta Kelč: Důchody se splatností 24. 12. 2015 budou vypláceny 23. 12. 2015.
Upozorňujeme občany, že poslední den v roce – 31. prosince 2015 – bude
Městský úřad V Kelči uzavřen.
První úřední den v novém roce připadá na pondělí 4. ledna 2016.
Městská knihovna Kelč v době vánočních svátků:
23. 12. 2015 – 3. 1. 2016 bude ZAVŘENO.
4

prosinec 2015

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Kulturní a jiné akce
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Vánoční charitativní koncert
- vyvrcholení charitativní sbírky.
sobota 12. prosince 2015 v 15:00 hodin v Kulturním domě v Loukově.
Sbírka probíhá od 1. prosince 2015 ve 12 okolních obcích. Pokladničky v Kelči
jsou na MěÚ, v Kostele sv. Petra a Pavla a v prodejně u Kubů.
V rámci této akce můžete také přispět do sbírky dobrovolným vstupným na
koncertě. Během koncertu budou rozpečetěny všechny pokladničky. Část tohoto výtěžku poputuje přímo na dětskou onkologii do Brna a část přímo do rodin,
které se starají o onkologicky nemocné děti na pořízení potřebných přístrojů
nebo úhradu léčby.
Pavlína Blahová, jednatel za obec Loukov

Živý betlém
24. 12. 2015 ve 12 hodin na náměstí v Kelči
Štěpánská zábava se skupinou

PLESY 2016

TAKZATRUP rock

pátek
sobota
pátek
pátek
sobota
neděle

Kdy: 26. 12. 2015 od 20:00 hodin
Kde: Kulturní dům Kelč
Vstupné: 50 Kč Pořadatel: Skauti Kelč

8. 1.
16. 1.
22. 1.
29. 1.
6. 2.
21. 2.

Skauti
Myslivci
ZŠ
SDH
Farní
MŠ

PLÁNOVANÉ KONCERTY VE FARNÍM KOSTELE V KELČI
26. 12. 2015 v 15:00h.
27. 12. 2015 v 15:00h.
3. 1. 2016 v 15:00h.
10. 1. 2016 v 15:00h.

Tradiční koncert kelečské schóly
Folklórní pásmo souboru Rovina
Vánoční program dechové kapely Hraničáci
Pěvecký sbor Cantus Morkovice: Vánoční mše
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Kalendářní rok se chýlí ke konci.
V listopadu zahrály paní učitelky dětem maňáskové pohádky v Kašpárkově divadélku. V pátek 27. listopadu jsme společně ve všech třídách
vyrobili adventní věnečky. Těšíme
se na adventní čas, kdy postupně zapálíme všechny svíčky. 30. listopadu
navštívila děti ze II. třídy „Ježečků“
a III. třídy „Berušek“ Bc. Monika
Chromcová, dentální hygienistka,
která učila děti správně čistit zoubky.
Děti se učí myslet na druhé, pravidelně sypou ptáčkům do krmítka zrníčka, pak je
s radostí pozorují. Dokonce už nazdobily stromeček sušeným ovocem a mašličkami.
Už je tu zase ta vůně jehličí a vanilky, která nás nenechává klidnými a probouzí v nás touhu po vytváření atmosféry sounáležitosti a pohody v kruhu rodiny
a přátel. Všichni prožíváme napětí, zda vše, co jsme si naplánovali, stihneme,
ale zároveň pozorujeme dychtivé dětské oči, ve kterých se zračí pouze radostné
očekávání. A tak se předháníme v tom, co ještě pro děti v předvánočním čase
vymyslet, co přichystat, aby to bylo jiné než loni a přece stejně krásné, nebo ještě
krásnější. Čekání na Vánoce si letos určitě všichni dostatečně vychutnáme. Naším
úkolem nebude jen školku vánočně naparádit, smysl předvánočního období je ve
sdílení, společném těšení. Děti se budou 2. prosince fotografovat na fotografie se
zimním motivem.
4. prosince k nám zavítá Mikuláš v doprovodu hodného čerta a kouzelného anděla, aby rozdali dětem mikulášskou nadílku. Vůně perníčků pak provoní celou
školku. Děti cukroví vykrajují nejen z těsta, ale i z plastelíny. Ve středu 16. prosince zahrajeme dětem pohádku „Krtek a kouzelné Vánoce“, u stromečku si společně
zazpíváme koledy a rozdáme dárečky. Odpoledne ve všech třídách rádi přivítáme
všechny rodiče a rodinné příslušníky.
Za celý kolektiv mateřské školy bych vám všem chtěla popřát do nového roku
2016 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Coca Cola Školský pohár 2015/2016
V polovině měsíce října odstartoval letos už 14. ročník turnaje Coca Cola Školský pohár. Jedná se o celorepublikový fotbalový turnaj určený pro žáky a žákyně
druhého stupně základních škol a gymnázií s osmiletým vzdělávacím programem.
Týmy se utkávají nejprve v kvalifikačním místním předkole, odkud mohou postupovat do prvního obvodního, druhého okresního a pak až do třetího krajského
kola. Finálový turnaj pak určí účastníky takzvaného superfinále, kde se vítězové
a vítězky utkají s nejlepšími týmy slovenského turnaje. Všechny zápasy turnajů se
hrají podle oficiálních Pravidel fotbalu FIFA, soutěžního řádu a ostatních platných
předpisů FAČR, pokud nejsou upraveny jinak s ohledem na zvláštnosti těchto
školských sportovních soutěží. Od druhého kola řídí zápasy delegovaní profesionální rozhodčí. Cílem projektu organizovaného společností Coca Cola je umožnit
mládeži smysluplně trávit volný čas a dbát na vyvážený životní styl, ke kterému
patří i správný pitný režim. Náš chlapecký tým vstoupil pod vedením Mgr. Pavla
Faltýnka do soutěže úspěšně 6.10. a o měsíc později se utkali na hřišti v Kroměříži s družstvy ZŠ Osek Kroměříž (2:3), ZŠ Malenovice (výhra 4:1) a ZŠ Vyhlídka
Valašské Meziříčí (0:3). Na postup to však nestačilo, a proto naši do dalšího kola
nepostoupili. Nevadí, i přesto děkujeme za snahu a reprezentaci školy.

Exkurze
V úterý 27. října jsme se my, osmáci, vydali do Valašského Meziříčí na exkurzi do firmy PWO Czech Republic a.s. Tato firma vyrábí bezpečnostní díly pro automobilový
průmysl. Díly jsou dodávány zejména na východoevropský trh.
Ujali se nás velmi milí a příjemní průvodci. Návštěva firmy začala krátkou videoprezentací o činnosti firmy, dozvěděli jsme se, kde se nachází další pobočky a co vše by
měl ovládat člověk pracující v této firmě.
Mohli jsme nakouknout i do výroby, viděli jsme práci lisů a lidí, kteří je obsluhovali.
Vše bylo velmi zajímavé a možná pro někoho i lákavé, až se bude za rok rozhodovat
o budoucí profesi.
Při odchodu jsme dostali malou pozornost v podobě firemní propisky. Exkurze se
nám líbila a těšíme se na další podobně zajímavou akci. Děkujeme panu učiteli Petru
Zátopkovi za zorganizování akce.
Kristýna Hostašová, účastnice exkurze
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Poradna pro volbu povolání
MŠMT vyhlásilo i ve školním roce 2015/2016 pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do maturitních oborů středních škol s využitím centrálně zadávaných
jednotných testů z českého jazyka a matematiky. Ve Zlínském kraji se do těchto jednotných přijímacích zkoušek zapojí všechny střední školy zřizované Zlínským krajem, střední školy zřizované církvemi a rovněž některé soukromé střední školy. Tyto
státem organizované přijímací zkoušky zajišťuje CERMAT.
Veškeré bližší informace o termínech a organizaci výše uvedených přijímacích zkoušek najdete na webu http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/. Zvlášť
upozorňujeme, že zde mimo jiné najdete odkaz na upravený formulář přihlášky pro
denní formu vzdělávání ve střední škole.

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku
– přijímací řízení a profesní orientace
26. listopadu 2015 jsme pro zájemce z řad rodičů žáků 9. ročníku připravili schůzku
zaměřenou na přijímací řízení a zodpovědnost zákonných zástupců žáků za jeho
zdárný průběh, na volbu dalšího studia, možnosti uplatnění v praxi apod. Toto setkání zorganizovala formou burzy škol výchovná poradkyně Mgr. Květoslava Václavíková.

Bible a my
Této soutěže se naši žáci účastní již několik let a můžeme se chlubit i celostátními úspěchy.
Letošní školní kolo 23. ročníku proběhlo v týdnu od 2. do 5. listopadu, organizace se ujala Mgr. Marcela Plesníková a nejlepšími řešiteli byli tito žáci:
I. kategorie – žáci 4. a 5. tříd (celkem 51 soutěžících)
1. a 2. Antonín Jiříček a Tereza Richterová (5. třída)
3. Lenka Valuchová (4. třída)
II. kategorie – žáci 6. a 7. tříd (51 žáků)
1. Pavel Vittek (6. třída)
2. Matěj Chramosta (7.B)
3. Kristýna Vozáková (6. třída)
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III. kategorie – žáci 8. a 9. tříd (59 žáků)
1. Jan Valuch (9.A)
2. a 3. Kateřina Vozáková (8. třída) a Martin Pajdla (9.A)
Tato soutěž je soutěží postupovou a další kolo se vždy konalo ve Valašském
Meziříčí. Letos tomu tak není, takže nejlepší řešitelé zřejmě postoupí do soutěže v Přerově.

Blíží se konec roku 2015
S blížícím se koncem kalendářního roku děkuji všem zaměstnancům školy
za práci, kterou ve prospěch naší organizace v roce 2015 odvedli. Děkuji
také našim žákům za přístup k výuce i reprezentaci školy na veřejnosti.
Děkuji za dobrou spolupráci našim partnerům - především zřizovateli školy
Městu Kelč, jmenovitě ing. Karlu Davidovi, děkuji všem zastupitelům a zaměstnancům městského úřadu. Děkuji pracovníkům referátu školství Městského úřadu Valašské Meziříčí, Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín, členům Sdružení rodičů Základní školy Kelč, představitelům
obecních úřadů okolních obcí i všem sponzorům školy a obchodním partnerům.
Chtěla bych Vám v souvislosti s nastávajícími svátky popřát, abyste je strávili v klidu a pohodě, abyste zažili mnoho radosti v rodinném kruhu se svými
nejbližšími a tichou vzpomínku věnovali i těm, kteří s námi v těchto dnech
z jakýchkoli důvodů být nemohou. Přeji Vám, ať se naplní všechna Vaše
přání, i ta, která se na první pohled jeví jako nesplnitelná. Do nového roku
bych nám všem chtěla popřát hodně zdraví, pohody a klidu
k práci.

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2015 a trvají do neděle
3. ledna 2016.
Nástup do školy je v pondělí 4. ledna 2016.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ INFORMUJE

Návrat ke košíkářství
V loňském školním roce se nám na OU Kelč podařilo získat finanční
dotaci ze Zlínského kraje na projekt „Návrat ke košíkářství“, který se
v tomto školním roce uskuteční. Tento projekt je zčásti spolufinancován
jak Zlínským krajem, tak i Odborným učilištěm Kelč. Cílem projektu je
částečně opět dostat práci s proutím do výuky, a tak se přiblížit ke kořenům učiliště. Dalším velkým plusem je dovybavení pracovny o nářadí
a pergola se rozroste o stoly a lavice, abychom mohli pracovat i venku.
Dosud proběhly dva semináře pro pedagogy a ještě čtyři budou následovat. Cílem je pak předat nabyté košíkářské zkušenosti žákům. V prvním
semináři jsme pletli dno košíku a další blok byl věnován zbytku košíku. Ve
dnech otevřených dveří 13. a 14. 11. byly výrobky pedagogů i žáků vystaveny v zahradnické pracovně a kdo se bude chtít zúčastnit pletení z vrby,
bude mít možnost na jarním tvoření v kulturním domě v Kelči. Lektory
jsou manželé Navrátilovi, rodiče našeho žáka 3. ročníku zahradnických
prací z Jankovic u Holešova. Jejich práci můžete vidět na foto prezentaci
na webu rajče.net uživatelé – Vrbové košíky – navrpa 00.
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Naši žáci reprezentují na turnaji odborných učilišť Zlínského kraje ve stolním tenise.
Dne 4. 11. 2015 jsme se zúčastnili turnaje ve stolním tenise, který uspořádala Střední škola obchodu a služeb v Kroměříži. Reprezentovali nás: Petra
Volková, Linda Vozníčková, Martin Janoušek a Daniel Tuček. Dívky hrály
ve skupině šesti hráček systémem každá s každou a výsledkem bylo pro naše
holky druhé místo Petry Volkové a páté místo Lindy Vozníčkové. Chlapci rozehráli turnaj ve dvou skupinách po pěti hráčích. První dva ze skupin
hráli do kříže semifinále a vítězové vybojovali mezi sebou zápas o vítězství
v turnaji. V konečném pořadí obsadil Martin Janoušek druhé místo a Daniel
Tuček krásné třetí místo.
Blahopřejeme našim reprezentantům k pěkným umístěním a děkujeme jim
za vzornou reprezentaci naší školy.

Slovo na závěr
Blížící se konec roku nás většinou nutí k zamyšlení nad tím, jaký byl a jaký
bude ten následující. O tom, čeho jsme v průběhu roku 2015 dosáhli a co
se za hradbami zámku událo, jsme vás průběžně informovali na stránkách
Zpravodaje. Toto množství aktivit a úspěchů by nebylo možné bez nadstandartního zapojení všech pracovníků školy, za což jim náleží velký dík. Mé
poděkování patří také partnerům a sponzorům, kteří ať již darem či spoluprací, napomohli úspěšnému výchovně vzdělávacímu procesu na naší škole.
Zde bych např. vyzdvihla ČZS Kelč, agropodnik Kelečsko a.s., Sigma Pumpy
Hranice s.r.o., firmu ROLOFOL a.s. a samozřejmě Město Kelč.
Rok 2016 bude rokem velkých změn ve speciálním školství a jen čas ukáže,
zda tyto změny povedou k lepší budoucnosti či naopak k zániku ověřeného
odborného směru ve vzdělávání. Proto bych vám ráda jménem svým a jménem zaměstnanců i žáků Odborného učiliště popřála nejen hodně zdraví
a štěstí, ale také aby všechna rozhodnutí, která v roce 2016 uděláte, vás vedla
vždy tím správným směrem.
Mgr. Renata Ryšková
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SPORT

FOTBAL
Jménem TJ a jménem trenéra A týmu bych rád poděkoval všem hráčům za spolupráci v podzimní části sezony, která se nám nadmíru vydařila a zvládli jsme ji po
náročnější sezoně v krajském přeboru a po velmi krátké pauze v létě.
Nyní přichází čas na regeneraci a oddych od fotbalu a věřím, že této pauzy využijí všichni plnohodnotně a „po svém“. Zároveň bych rád poděkoval všem trenérům
našich mládežnických oddílů za trpělivost a pečlivou práci s mladými sportovci :-)
V neposlední řadě patří velké díky rodičům a fanouškům všech oddílů za podporu
našich hráčů v každé situaci.
Děkuji také Městu Kelč a další hrstce sponzorů, kteří nás dlouhodobě podporují
v naší práci. Moc děkuji a vážím si vaši podpory.
Srkala Tomáš, místopředseda TJ Kelč

SDH Babice
Letošní sezonu lze z pohledu SDH Babice považovat za velice úspěšnou, a to především díky vítězství ve VC OSH Přerov a Valašské hasičské lize. Vyhrát obě tyto ligy
se před jejich začátkem mohlo zdát jako hodně smělý cíl, avšak jak se ukázalo ne
nemožný.
Nejprve ovšem bylo nutné splnit si své povinnosti v postupových kolech, konajících
se tradičně na přelomu května a června. Okrsková soutěž konaná v Kladerubech vyšla týmu na výbornou a po obsazení 1. místa mohly naše další kroky směřovat do
Horní Lidče, kde pořádali kolo okresní. Tam již námi zvolené ambice nebyly tak
vysoké, přesto jsme se dokázali vměstnat až na stupně vítězů a vydobýt si 3. místo,
které díky jisté konstelaci zaručovalo postup do krajského kola. Jelikož byl jeho termín stejný jako termín jednoho ze závodů VC OSH Přerov, došli jsme k rozhodnutí,
že tohoto privilegia nevyužijeme a plně se soustředíme na ligy v požárním útoku.
Po loňském 3. místě na VC OSH panovala mezi namlsanými členy družstva chuť
minimálně tento úspěch zopakovat. Již první soutěže naznačily, že být opět na bedně není nereálné. Přišlo sice klasicky pár nevydařených chvilek, ale žádná natolik
zásadní, aby nás odstřihla od špičky ligy. Jediné, co nám mohlo přivodit vrásky, byla
neschopnost dostat čas našeho útoku pod 17 sekund. I tento milník se však podařilo
zdolat a to v ten nejvhodnější okamžik, tedy na domácí soutěži v Babicích. Nejenže
15
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útok vyjádřený hodnotou 16:73 byl tím nejrychlejším, jaký jsme letos předvedli, ale
také nám zajistil prvenství v již zmíněné Velké ceně OSH Přerov, a to do konce ligy
scházelo stále ještě jedno kolo. Jeho výsledek nás ovšem již nemusel zajímat.
Nelze opomenout ani účast ve Valašské hasičské lize. Od začátku sezony jsme věděli,
že naše hlavní priorita je Přerovsko, ale i závody ve vsetínských kopcích byly důležité.
Po slibném začátku přišlo několik výkonnostních výkyvů, které lze přičíst zejména
absenci některých týmových opor, a látání naší skvadry tak, abychom vůbec byli
schopni sestavit tým. Nakonec jsme si celkové 1. místo v této lize zajistili až na její
poslední soutěži v Kunovicích.
Konečná bilance tohoto úspěchy ověnčeného roku je tedy následující: 34 závodů,
z toho 7 prvních míst, 6 druhých a 5 třetích.
datum
18.4.2015
16.5.2015
23.5.2015
24.5.2015

místo
Vsetín
Kladeruby
Jasenice
Hlinsko

okres
VS
VS
VS
PR

druh soutěže
pohárová
okrsek
VHL
VCPR

čas
15,35
19,84
18,08
18,36

poř.
6
1
1
2

30.5.2015

Horní Lideč

VS

okres

25,80

3

31.5.2015
7.6.2015
7.6.2015
7.6.2015
13.6.2015
13.6.2015
14.6.2015
14.6.2015
20.6.2015
21.6.2015
28.6.2015
4.7.2015
5.7.2015
5.7.2015
11.7.2015
12.7.2015

Hovězí
Drahotuše
Velké Karlovice
Val. Polanka
Olšovec
Olšovec
Radíkov
Pozděchov
Opatovice
Troubky
Němetice
Jindřichov
Radkova Lhota
Horní Bečva
Špičky
Paršovice

VS
PR
VS
VS
PR
PR
PR
VS
PR
PR
VS
PR
PR
VS
PR
PR

VHL
VCPR
VHL
pohárová
VCPR
Extraliga ČR
Extraliga ČR
VHL
VCPR
VCPR
VHL
VCPR
VCPR
VHL
VCPR
VCPR

19,32
18,17
14,90
14,71
16,78
16,78
17,60
14,79
18,29
16,74
19,16
18,23
17,03
N
17,06
16,99

3
7
2
2
1
4
23
1
5
1
3
10
4
3
1

16

2/3B
2B
3B široké
3B
3B
3B široké/
nástřiky
3B
3B
2B
2B
3B
3B
3B
2B
3B
3B
3B
3B
3B
2B
3B
3B

prosinec 2015

datum
18.7.2015
19.7.2015
25.7.2015
26.7.2015
2.8.2015
8.8.2015
22.8.2015

místo
Karolín
Lavičky
Bohuslávky
Valšovice
Lidečko
Podhradní Lhota
Babice
Rožnov p. Rad22.8.2015
hoštěm
29.8.2015 Provodovice
Slavkov
pod
19.9.2015
Hostýnem
26.9.2015 Kunovice
3.10.2015 Velké Hoštice
10.10.2015 Podhradní Lhota
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okres
KM
ZR
PR
PR
VS
KM
VS

druh soutěže
Extraliga ČR
Extraliga ČR
VCPR
VCPR
VHL
PHL
VCPR

čas
17,91
17,28
17,87
17,60
15,13
16,81
16,73

poř.
11
10
4
3
12
1
2

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

VS

VHL

14,57

2

2B

PR

VCPR

19,56

15

KM

hejtman

27,04

4

VS
OP
KM

VHL
October cup
pohárová

17,74
N
15:00

4
2

3B
3B
nástřiky
3B
2B
2B

Družstvo SDH Babice:
Radek Herman, Dalibor Plesník, Michal Zimák, Marek Jurenka,
Tomáš Hrbáček, Vlastimil Gába, Petr Korábečný
Tomáš Hrbáček
17
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JIŘÍ JANOŠEK - NEJLEPŠÍ EVROPSKÝ JUNIORSKÝ
SPORTOVEC ROKU 2015
Zdravím vás, sportovní přátelé,
rozloučil jsem se s kategorií juniorů a v
dalších pár letech budu Duklu Brno reprezentovat ve vyšší kategorii-kategorii mužů.
Premiérou mezi muži pro mne byly
závody v belgickém Gentu. Závody International Belgium Open, zařazené do
nejvyšší kategorie, se konaly ve dnech
14. - 15. listopadu. Startovní listina čítala účast 13 států, čili konkurence byla
skutečně obrovská. První den byl na programu sprint - tedy kvalifikaci na 200m
a následné rozřazování do jízd dle zajetého času. Bohužel, do nejlepší čtveřice
jsem se neprobojoval a po celém dnu závodění mě nakonec čekala jízda o 5. -8.
místo. Ve sprintu jsem se pak umístil na konečném sedmém místě.
Druhý den byl ve znamení keirinu. Jelo se šest rozjížděk po šesti závodnících a postupoval pouze vítěz. Podařilo se mi vyhrát, a tak mě čekalo semifinále, ve kterém
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se rozhodlo, jestli pojedu o 1.-6. nebo 7.-12. místo. Opět jsem vyhrál a jel jsem jízdu
o 1.-6. místo. V této jízdě mi už ale štěstí tolik nepřálo a nevyhrál jsem. V keirinu mi
patřila konečná čtvrtá příčka. První místo obsadil francouzský soupeř Charlie Conord. Charlie je o sedm let starší než já. Zde můžete vidět, jaký věkový rozdíl může
mezi cyklisty vzniknout. Týmový kolega Robin Wagner skončil na druhém místě.
Po návratu do ČR zase naskočíme do tréninků. Asi za 3 týdny nás čeká závod
v pražském Motole, kde budeme závodit jen mezi sebou. Také máme na programu další závody v Gentu a chystáme se do Portugalska, konkrétně do Anadie.
Trenér ale ještě přesně určí, kam pojedu.
Ještě takové malé zpestření, v pátek večer v pozdních hodinách u příležitosti 44.
sjezdu Evropského olympijského výboru v Praze jsem byl vyhlášen Nejlepším
evropským juniorským sportovcem za rok 2015.Toto obrovské ocenění nese
název O cenu Piotra Nurowski pro nejlepšího mladého evropského sportovce
2015. Cenu mi na galavečeru na Pražském hradě osobně předal předseda Mezinárodního olympijského výboru pan Thomas Bach. Děkuji všem sponzorům!
S pozdravem Janošek Jiří

SSK Kelč 0464 slaví v letošním roce 55. výročí svého založení
Sportovně střelecký klub Kelč 0464 je spjat neodmyslitelně s novodobou historií
města Kelče. Byl založen v roce 1960 jako součást tehdejšího „Svazarmu“ a jeho
dlouholetým předsedou byl pan Antonín Pitrun, který je dodnes jeho aktivním členem. V současnosti je SSK Kelč dobrovolné občanské sdružení, které má 15 aktivních členů. Jeho předsedou je pan František Janča. Střelecký klub je členem Českého
střeleckého svazu a provozuje vlastní střelnici v klidné lokalitě města Kelče, která je
otevřena pro členy i veřejnost každou neděli v době od 8 - 13 hodin, jinak dle domluvy. Střelnice má 10 stavů, vzdálenost terčů je 25m a 50m, povolené zbraně jsou
pistole do ráže 9 mm nebo .38 Speciál a malorážkové pušky. SSK Kelč organizuje každoročně střeleckou soutěž „Kelečská střelecká liga“, střílenou podle pravidel sportovní pistole. Tato se skládá z pěti kol a finále. Třetí kolo střelecké ligy „Cena Kelče“
a závěrečné „Finále“ jsou dotovány věcnými cenami a medailemi s diplomy. SSK
Kelč nabízí veřejnosti kromě nácviku střelby pod vedením zkušených instruktorů
i možnost získání zbrojního průkazu po splnění zákonem stanovených podmínek
a po úspěšném absolvování písemných a praktických zkoušek před zkušebním komisařem. Další informace o aktivitách SSK Kelč pro členy i veřejnost jsou umístěny
na webových stránkách klubu: www.ssk-kelc.webnode.cz .
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
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Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 25. 10. 2015 proběhlo v areálu střelnice v Kelči šesté závěrečné kolo – finále
„Kelečské střelecké ligy roku 2015“ v disciplíně SP 30+30. Zároveň s výsledky finále
proběhlo tradičně i vyhlášení celkového pořadí střelců po šesti závodech střelecké
ligy. Podmínky pro vyhodnocení celkového vítěze střelecké ligy splnilo 8 střelců.
Výsledky 6. kola - finále :
1.
Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 564 bodů z 600 možných
2.
Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 553 bodů
3.
Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 547 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
10.
František Janča s nástřelem 500 bodů
12.
Miroslav Marejka s nástřelem 463 bodů
14.
Josef Němec s nástřelem 377 bodů
Celkové pořadí střelců ,,Kelečské střelecké ligy 2015“ po šesti kolech (hodnoceno
8 střelců):
1.
Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 1690 bodů (hodnoceny 3 nejlepší kola)
2.
Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 1663 bodů
3.
Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 1647bodů.
4.
František Janča (SSK Kelč) s nástřelem 1587 bodů
5.
Ondřej Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 1544 bodů
6.
Jaroslav Ptáček s nástřelem 1529 bodů
7.
Zdeněk Hofman (AVZO Val. Klobouky) s nástřelem 1397 bodů
8.
Josef Němec (SSK Kelč) s nástřelem 1326 bodů.
(Foto: zleva R. Sáblík, J. Kunetek, T. Strapina)
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Kompletní výsledkové listiny všech šesti kol soutěže a celkové pořadí střelců
„Kelečské střelecké ligy 2015“ jsou umístěny na webových stránkách klubu www.ssk-kelc.webnode.cz
Kelečská střelecké liga 2015 skončila k všeobecné spokojenosti všech zúčastněných
střelců. Závěrem tohoto článku bych proto rád poděkoval všem aktivním členům
a vedení SSK Kelč za výbornou a bezproblémovou organizaci celé soutěže , dále za
jejich obětavou práci při údržbě a zkvalitňování areálu střelnice, ale i za propagaci
střeleckého sportu v našem městě a v jeho širokém regionu.
R. Nepustil (SSK Kelč)

Dominik Stříteský celkovým vítězem Poháru Autoklubu
České republiky ve třídě EasyKart 100
Dobojováno! Dominik zvítězil celkově v seriálu Pohár Autoklubu České republiky
ve třídě EasyKart 100 s takovým náskokem, že jsme již nemuseli v posledním,
pátém závodě seriálu startovat, a přesto už nemohli být předstiženi!
Na začátku roku a tím i sezóny 2015 jsme měli představu, že v Poháru Autoklubu České republiky budeme startovat ve třídě NKZ2 a sbírat zkušenosti, naopak
v Mistrovství České republiky pojedeme na výsledek a budeme startovat ve třídě
OpenTag s motokárou EasyKart 100. Po několika diskuzích s promotérem tříd
EasyKart a zároveň naším mentorem pro třídu NKZ2, panem Kališem jsme záměr
přehodnotili a na první závod PAČR v Chebu jeli s na poslední chvíli připravenou motokárou EasyKart 100 bez jakéhokoli předsezonního testování a tréninku
s ní…(ovšem pro doplnění - jednalo se již o naši třetí sezonu s Easy 100). K našemu nemalému překvapení jsme ale všechny tři jízdy a tím pádem i první letošní
závod vyhráli! Dalším závodem byl podnik v Písku, kde jsme vyhráli obě bodované jízdy a v superfinále jsme byli druzí poté, co byl Dominik, jak si pak po skončení jízdy trochu vyčítal, málo důrazný při bránění prvního místa při útoku svého
kamaráda Ondry Nigrina. Třetím dílem seriálu byl další závod na naší nejnovější
motokárové trati v Chebu za účasti dvou špičkových italských závodníků a v Itálii
závodícího čecha Matěje Kácovského. Tito jezdci a také Tereza Bábičková využili
svého menšího vzrůstu a tím i nižší polohy těžiště a umístili se před Dominikem,
který se potýkal s příliš vysokou přilnavostí pneumatik a následným stavěním se
motokáry na dvě kola a jejím „přilepením“ na výjezdu ze zatáček. Čtvrtým a pro
nás posledním závodem se „stovkou“ byla Sosnová, kde jsme jak v měřeném tréninku, tak i ve všech jízdách, vyhráli „o parník“ a zajistili si celkové vítězství.
Jak jsem se na začátku zmínil, poté co jsme přehodnotili naše záměry a v PAČR
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startovali se „stovkou“,
v Mistrovství České republiky tím pádem startovali a sbírali zkušenosti
v nejrychlejší třídě NKZ2
v největší možné konkurenci. Dominik je z celého
startovního pole nejmladší, s nejmenšími zkušenostmi.
Motokára této třídy,
s dvoudobým motorem o objemu 125 ccm o výkonu 37 kW/50 HP (koní) při
14000 otáčkách, se šestistupňovou převodovkou, si ve zrychlení v ničem nezadá
s vozy F1, její maximální rychlosti se na českých tratích pohybují okolo 150 km/h.
I z těchto důvodu (dalším jsou použité pneumatiky) je jízda s ní fyzicky velmi
náročná a v mnohém odlišná od motokár jiných tříd. Je třeba volit, hlavně v pomalejších zatáčkách, výrazně odlišnou stopu a strategii průjezdu. To se nejvíce
projevilo při prvním závodě MČR v Chebu, kde jsme tedy absolvovali vůbec první
závod v této třídě. Vzhledem k profilu tratě, kde jsou zatáčky jak rychlé, kde jsme
při srovnání dat ve Spirit Racing a JOKA Kart Teamu startujících jezdců patřili
k nejrychlejším, tak i pomalé zatáčky a tzv. vracečky, kde jsme čas pochopitelně
ztráceli. Ovšem s počtem absolvovaných závodů a tím i najetými kilometry jsme se
postupně zlepšovali. To bylo nejvíce vidět na posledním závodě Poháru Autoklubu
České republiky ve Vysokém Mýtě, který jsme, při již jistém vítězství ve třídě EasyKart 100, absolvovali ve třídě NKZ2. Sebe i soupeře jsme pořádně zaskočili jak
vítězstvím v měřeném tréninku o 0,003 sekundy před Dominikem Javůrkem, tak
i jedním čtvrtým a dvěma třetími místy v bodovaných jízdách a superfinále.
V Mistrovství České republiky jsme odjeli celkem pět závodů, naším nejlepším
umístěním bylo páté místo ze superfinále v Písku, v celkovém pořadí jsme obsadili
8. místo v konkurenci 21 jezdců, což považuji za velký úspěch.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na letošní úspěšné sezoně jakýmkoliv způsobem podíleli, těm kteří nás podporovali, členům týmu Spirit Racing
a panu Kališovi za jejich profesionální přístup, Dominikovi za jeho výkony a našim
nejbližším za trpělivost.
Další informace včetně fotografií a videí najdete na stránkách www.easykart.cz,
www.motokary.cz, www.autoklub.cz, http://www.poharcr.cz/ nebo www.spiritracing.cz .
Petr Stříteský
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RŮZNÉ

Chata Velký Újezd 13. - 15. 11. 2015
V pátek 13. 11. naše středisko po dlouhé době vyrazilo na víkendovou chatu do Velkého Újezdu, který
se nachází kousek od Olomouce. Ubytovaní jsme
byli na tamní faře, součásti níž byla i velká zahrada, na které jsme se pořádně vyřádili. Celá chata se
nesla v duchu pohádek Tisíce a jedné noci. Po příjezdu jsme byli rozděleni do čtyř skupin a do děje
nás hned na začátku uvedla krásná princezna Šeherezáda, které jsme pomáhali plnit různé úkoly. Myslím, že chatu jsme si všichni moc užili
a už se těšíme na další.

ZOUBEK A VIKI

Loutkové představení 28. 10. 2015
Na den, který je připomínkou vzniku samostatného československého státu, jejímž prvním prezidentem byl prezident Osvoboditel T. G. Masaryk, sehrála skautská loutkoherecká společnost R.O.L.N.I.Č.K.A pohádku - Čarovná hůl, mošna a trubka v prostorách
kelečského kina pod režií Alžběty Pastrnkové. Všem, kteří přišli potěšit své oko pěknou
pohádkou, děkujeme, jakož i loutkovodičům a jejich hlasům.

Dušičková noc 30. 10. 2015
Na počátku měsíce listopadu si lidé připomínají památku svých zesnulých přátel a příbuzných a hojně navštěvují místa jejich odpočinku. Poslední říjnový pátek tak patřil
i u nás skautů tradiční Dušičkové noci, tedy takové netradiční stezce odvahy pro děti.
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Jelikož dobrovolnost nepozná mezí, účasten
mohl být kdokoliv. Toho využili především
rodiče a prarodiče dětí, aby jim byli rukou
nápomocnou při zdolávání nelehké trasy.
Více jak šedesát dětí se tak setkalo s Bažinkou Krasinkou, kde pletli copánky, Emanem
Žíznivým, Tudiánou. Museli i osvobozovat
loupežníky Sarku, Karku a Farku, ale také
Midofonu a Lopeninu, smutné Beátě Plačce
utírat slzičky a písní potěšit Kvikálku a Hvízdálku. V cíli po splnění všech nástrah a úkolů
byl pro děti připraven pěkně vyuzený kabanos a teplý čaj. Starší ročníky zase nepohrdly
voňavým svařákem či něčím ostřejším. Díky
návštěvě spoustou příznivců a přátel Junáka v Kelči se Dušičková noc velmi vydařila.
Budeme se těšit i příště!!!

Plánované akce do dalších měsíců:
19.12. 2015 skautská besídka (pouze pro členy Junáka)
8.1. 2016 – Skautský ples
Více o naší činnosti naleznete na: http://www.skautikelc.cz/
Facebook: Vlčata Kelč, světlušky Berušky!
MANDOŠKA

Rodinné centrum Slůně
Program prosinec:
• Čtvrtek 3.12.2015 v 9:00 hod. nás navštíví MIKULÁŠ A
ANDĚL s nadílkou pro všechny hodné děti!
/Na tento program je nutné se přihlásit na emailu: rcslune@seznam.cz /
• Pondělí 7.12.2015 v 16:00 hod. přednáška s masérkou Petrou Grepl:
„O masáži dětí, miminek a těhotenské masáži“
Masáže u dětí jsou velmi prospěšné už od miminek. Přes doteky a něhu rodičů při masáži k dítěti, dochází k uvolňování psychosomatiky jak u dítěte,
tak v rodině. Podporují vývoj pohybového aparátu, psychomotoriku u dětí.
Masáže pomáhají při odstranění stresových poporodních situacích, hyperak24
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tivním dětem apod. Dochází k uvolňování komunikace rodičů a dítěte.
Zajistěte si prosím hlídání, akce je bez dětí., určena široké veřejnosti.
Vstupné 40,- Kč
• Úterý 8.12.2015 v 9:00 hod. Adventní tvoření a zpívání: výroba vánočního
přání a ozdob. Naučíme se ukazovačku: „Vánoční vůně“, zazpíváme si koledy
za doprovodu dětských hudebních nástrojů.
• Pondělí 14.12.2015 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Budeme vyrábět a malovat betlém z překližky, kterým vyzdobíme RC Slůně.
Zazpíváme koledy a budeme si povídat o vánocích.
• Čtvrtek 17.12.2015 v 9:00 hod. Vánoční besídka u stromečku - společná
nadílka, zpěv vánočních písní a koled, lidové zvyky a tradice.
Od 21.12.2015 do 1.1.2016 BUDE RC SLŮNĚ ZAVŘENO!
Bc.Veronika Mlčáková

POZDRAVENÍ Z FARNOSTI
Milí spoluobčané v Kelči a v okolí, bratři a sestry v Kristu,
otevírá se před námi adventní čas příprav na oslavu narození Ježíše Krista, v kterém
věřící křesťané poznali slíbeného Božího Zachránce. K letošní přípravě nabízím za naši
farnost možnost účastnit se každý všední den v týdnu v 6:45 hod. rorátní bohoslužby,
při které je zvlášť myšleno na děti. Budou pro ně připraveny lampičky k průvodu na
úvod a po skončení mše svaté snídaně na Befarku.
Pořad Vánočních bohoslužeb je podobný jako v předchozích letech, poslední roráty budou na Štědrý den až v 7:30, v pravé poledne se uskuteční představení Živý Betlém,
„půlnoční“ bude ve 24 hod., ráno na Boží hod Vánoční a také na svátek prvomučedníka
sv. Štěpána budou mše svaté ve farním kostele v 7:00 a v 10 hod. Protože bude letos při
půlnoční sbírka, najdete v následujícím článku malé vysvětlení.
S přáním požehnaného adventu a radostných svátků vánočních, pokud možno i s přijetím svátostí smíření a eucharistie, Vám žehná o. Jan Bleša, farář v Kelči
ŠTĚDRÝ DAR PRO BETLÉMSKÉ DĚTI
Dobrý den, jmenuji se Klára, mám problém. Jsem ve druhém měsíci těhotenství
a kluk, se kterým dítě mám, nás nechce. Šla jsem k mamce, ale ta mě doma taky
nechce. Chce, abych šla na potrat, ale to neudělám. Mám nějaké zdravotní potíže
a jsem ráda, že jsem vůbec otěhotněla. Mamka mě vyhazuje z domu, nevím, kam
mám jít bydlet ani co dělat dál… Prosím poraďte mi, co mám dělat, jak dál…už
jsem v koncích, nezvládám to… Děkuji za odpověď, případně radu.
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Podobné příběhy slyší od matek v nouzi
pracovnice Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který provozuje Obecně
prospěšná společnost Dlaň životu v Hamrech u Hlinska. Matky, které přichází
do azylového domu z celé ČR, pochází
často z rodin, ve kterých často nemohly
zažívat pocity bezpečí a radosti, mají za
sebou dětství prožité v podmínkách nepříznivých pro jejich osobnostní vývoj a aktuálně se nacházejí v náročné životní situaci. Pracovnice azylového domu je doprovází při hledání řešení v jejich konkrétní
situaci. Služeb tohoto azylového domu využilo letos od ledna do konce října již 19
maminek a 31 dětí, z toho 14 děvčátek a 17 chlapců. Od zahájení provozu azylového
domu v roce 2008 je to počet vyšší – pracovnice pomohly již 102 matkám a 140
dětem z různých koutů ČR. Těhotné matky a matky s dětmi zde nacházejí nejen
dočasný domov, bezpečí a zázemí, ale i prostor pro své další zrání a rozvoj. Také
v letošním roce se mohly setkávat s psychologem, video-trenérem, dozvědět se informace z oblasti péče o dítě, výchovy, ale i z oblasti finančního hospodaření, apod.
Získaly pracovní zkušenosti a drobný přivýdělek tréninkovým zaměstnáváním formou dohody o provedení práce. To vše jim pomáhalo v jejich snaze postarat se o své
děti a zajistit jim potřebné zázemí.
Chcete-li ve vánočním čase podpořit provoz tohoto domu v rámci kampaně Štědrý dar pro betlémské děti, jste srdečně zváni na Štědrovečerní bohoslužbu dne 24.
12. 2015 ve 24h do farního kostela v Kelči. Při slavnostní mši svaté proběhne sbírka na tento účel. Je také možné zaslat dar na účet veřejné sbírky Nadačního fondu
Betlém nenarozeným, který provoz tohoto domu finančně podporuje - číslo účtu:
2100409371/2010, variabilní symbol: 1215, do poznámky u platby uveďte jméno
a adresu (pošleme Vám potvrzení o daru). DĚKUJEME VÁM.
Kontakt: Marcela Holeňová, tel. 732 171 373, email: holenova@nfbetlem.cz.

Kelečští modeláři hodnotí
Je konec listopadu a tím končí soutěžní a výstavní modelářský rok 2015. V tomto
období jsme byli úspěšní a taky nám přineslo hodně nových zkušeností. Zúčastnili
jsme se osmi soutěží a výstav, na každé z nich jsme získali 1. – 2. místa v různých kategoriích a klubová ocenění na prestižních mezinárodních výstavách a soutěžích. Rov26
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něž jsme se zúčastnili
největší výstavy Model Brno 2015. Tam
jsme se představili
v nesoutěžní klubové výstavě, kde jsme
modelářům ukázali,
že s námi již musí
počítat. Pěknou akcí
byla výstava vojenské
techniky a modelů ve
staré olomoucké pevnosti č. 13. Byli jsme požádáni valašskomeziříčským muzeem
o účast na výstavě „Ocelové nebe nad Valašskem“, kde zajišťujeme modely letadel,
která bojovala nad naším krajem v období 1944 - 1945. Tato výstava bude v únoru 2016 ve výstavních prostorách zámku Kinských. Na tuto výstavu vás pozveme
pozvánkou v lednovém Zpravodaji. Začínáme připravovat již 7. ročník výstavy Kit
show Kelč 2016 ve dnech 23. a 24. dubna 2016. Chceme rozšířit i doprovodné programy, které přidají na atraktivnosti naší výstavy. Když hodnotíme tento rok, byl pro
nás i pro propagaci města Kelče velice úspěšný. Chtěli bychom poděkovat vystavovatelům a divákům, jejich účast je pro nás velkou výzvou.
Za modeláře Kelč Miroslav Pajdla

Richard Honeš (žák 3.ročníku oboru Mechanik číslicově řízených strojů) studující
na SPŠ Hranice se zúčastnil odborné praxe na Maltě (dříve i Štěpán Hlavica v Anglii a Martin Zimák v Německu). Jednalo se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky z EU pod záštitou
národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Hlavní myšlenkou tohoto projektu
je šance pro každého žáka z naší školy takto absolvovat povinnou odbornou praxi.
Všechny náklady (doprava, ubytování, stravování) byly financovány z grantu a žáci
dostali navíc ještě finanční příspěvek na doplnění stravy a místní dopravu. Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000287 s názvem Z Hranic do Evropy. Již 7x měli žáci
SPŠ Hranice možnost vykonat svou praxi v zahraničí a tento grant škola získala i na
další školní rok.
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Tentokrát bylo 32 žáků v Anglii, Portugalsku (Torres Vedras a Faro) a na Maltě. Konkrétně se jednalo o:
1.
Anglii - v Portsmouth pro žáky všech oborů, kde je zprostř. agentura Language solution zaměstnala v reálných firmách dle zaměření oboru a zajistila
jim ubytování v hostitelských rodinách. (2. 5. – 16. 5. 2015 - 11 žáků, a 3 čerství absolventi – maturanti: 20. 6. – 19. 7. 2015).
2.
Portugalsko - v Torres Vedras (pro žáky oboru CHE) – žáci ve školní laboratoři v místní střední škole analyzovali potraviny (3. 5.-16. 5. 2015 – 4 žáci).
3.
Portugalsko – v Loule, kde místní střední škola zorganizovala praxi pro žáky
oboru PO na místních hasičských stanicích v Olhau a Faru (4 žáci, 30. 5. –
20. 6. 2015)
4.
Maltu – ve Florianě – zde zprostř. agentura Future Focus zajistila odbornou
praxi pro žáky všech oborů naší školy. (10 žáků, 12.9. – 26.9. 2015). Ríša Honeš z ME3 byl ve firmě Sargent & Best, MRA 0276, Marsa Industrial Estate,
Marsa, která v době jeho praxe vyráběla právě jmenovky na domy, různá loga,
značky, mříže, ploty. Ríša měl možnost obsluhovat NC stroj s laserem. O víkendu žáci navštívili ostrov Gozo, Comino a absolvovali poznávací jízdu po
Maltě

Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili se v angličtině, poznali kulturu
jiné země a její pamětihodnosti.
Autorka článku: Pavlína Vavříková, organizátorka projektu
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
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V Babicích strašilo!!!
V sobotu 7. listopadu se v Babicích konal průvod masek děsivou stezkou plnou
strašidel.
Mohli jste potkat upíra, bílou paní, smrtku, ohnivce, čarodějnice, mrtvoly, duchy, zombie a jiné příšery.
V cíli si děti pochutnaly na myších a pavoucích a zapily to žabím lektvarem, podepsaly se vlastní krví do čarodějnické knihy a plnily strašidelné úkoly.
Nejen děti, ale i rodiče, oblékli mnohdy i to, co našli po prarodičích tajně uschované v zaprášených skříních na půdách. Když se maminky pustily do zkrášlování
obličejů svých dětí, výsledek byl mnohdy úžasný.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo pomohl tuto skvělou akci pro naše děti
zorganizovat.
Za osadní výbor Babice Dušan Kopečný
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INZERCE

Koupím les, Morava a Valašsko, platím hotově. Solidní jednání.
Tel. 732210288, email: agro2@centrum.cz
30
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Pivovar Kelč
Nabízí k prodeji pivo DUBRAVIUS vařené tradičním postupem.
Naše pivo je nefiltrované a nepasterizované.
Ceník platný od 1. 9. 2015:
Světlá výčepní 10° sud:

PET:
Polotmavý a světlý ležák 11°
sud:

V nabídce je světlá výčepní 10° a polotmavý
a světlý ležák 11° v sudech a PET lahvích.

PET:
Zapůjčení chlazení
Za sud může být účtována záloha

15l
30l
50l
1,5l

420,810,1 300,50,-

15l
30l
50l
1,5l

480,930,1 500,60,150,-

Otevírací doba: pátek od 16.00 do 18.00
Kontakt: 608 456 149, 773 669 547, Kelč 112 (budova JEDNOTY NA DOLINĚ)

SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287

Provozovna:
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031, 739 614 138,736 438 026, 739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz

www.sklenarstvi.tym.cz
32
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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Miroslava Klvaňová
Jana Perutková
Jiří Gerla
Milan Orel
Vladimír Adámek

Němetice
Kelč
Kelč
Lhota
Kelč

65 let
Květoslava Vaculová

81 let
Milena Sokolová

Kelč

83 let
František Hegar

Kelč

84 let
Jarmila Pavlů

Kelč

85 let
Ludmila Macháčová

Kelč

Kelč

70 let
Marie Machačová
Adela Žaloudíková
Eva Rakovská
Ludmila Pitrunová

Kelč
Babice
Kelč
Kelč

87 let
Růžena Pivodová
Arnošt Ficek

Lhota
Kelč

Narození
Vojtěch Kundrátek
Adéla Babicová
Pavel David

Kelč
Kelč
Kelč

Sňatek
Filip Kunovský * Zuzana Pechová
Lukáš Vadel * Martina Vaníčková
Radim Rusek * Petra Bartková
Petr Mareček * Karolína Těšická

Úmrtí
Marie Mikesková

92 let

Komárovice

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj 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 Schillingová Anna, 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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Tvořivá dílna

35

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

prosinec 2015

36

