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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kelč dne 18.1.2016
• Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor, pozemků a zařízení
v areálu Kulturního domu v Kelči č.p. 224 s Tělovýchovnou jednotou Kelč, z.s.,
756 43 Kelč 592, IČ: 64123197 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje dohodu o ukončení smluvního vztahu s Tělovýchovnou jednotou Kelč, Kelč č.p. 224, sjednaného ve smlouvě o nájmu pozemku ze dne
26.9.2012 a ve smlouvě o využití víceúčelového hřiště ze dne 28.1.2015 a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy
domu č.p. 4 Kelč“ se zhotovitelem stavby Jaroslav Pajdla-AKORD, soukromá firma služeb, 756 43 Kelč 462, IČ: 12115088, týkající se přechodu práv a povinností
ze smluvního vztahu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
• Rada vyhlašuje záměr směny pozemku p.č. st. 406 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 264 m2 a části pozemků p.č. 298/1 a 297 orná půda o výměře 6392 m2
v k.ú. Kelč-Staré Město podle geometrického plánu č. 487-1022/2014.
• Rada bere na vědomí jmenování komise pro výběrové řízení na pozici „pracovník údržby Městského úřadu Kelč“.
• Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektové žádosti v rámci Programu péče o krajinu v roce 2016, vyhlášeného MŽP na akci „ošetření lip v k.ú.
Lhota u Kelče“.
• Rada schvaluje vydání pověření k převodu rybářského práva k rybníku Chmelník na Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Kelč, 756 43 Kelč 241, IČ:
18050522.

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Kelč dne 8.2.2016
• Rada bere na vědomí hodnotící zprávu o hospodaření města Kelč k 31.12.2015 a
předává ji k projednání zastupitelstvu.
• Rada bere na vědomí návrh rozpočtu města Kelč na rok 2016 a předává jej
k projednání zastupitelstvu.
• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace žadatelům na činnost v roce 2016
dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávních smluv.
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• Rada schvaluje smlouvu o dílo s Petrem Brázdou, Nová 1, 690 02 Břeclav, IČ:
61414301 na zhotovení zpravodaje města Kelč pro období 2016 – 2018, dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby „Přípojky inž. sítí /vodovodní,
kanalizační, plynová/ pro rekonstrukci a přístavbu RD v Kelči “ na pozemku p.č.
2023/1 v k.ú. Kelč-Nové Město s J. .S., Kelč 507 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči:
 Sdružení rodičů při MŠ Kelč, z.s., Kelč 59 – Dětský karneval 21.2.2016
 Honební společenstvo Kelelčsko, Kelč 241 – Myslivecké odpoledne 19.3.2016
 Spolek ANDĚL, Kelč 290 – Velikonoční výstavka 5. - 6..3.2016
Svatováclavské odpoledne 27.9.2016
ParaAkademie 22.10.2016
Vánoční výstava 26. – 27.11.2016
• Rada souhlasí s umístěním sídla spolků v budovách města Kelč takto:
o Kelč č.p. 5 – Motoklub – Kelč, z.s., IČ: 01599119
• Rada vyhlašuje záměr výpůjčky městských nemovitostí:
- šatny a sociální zařízení v 1. podzemním podlaží Kulturního domu v Kelči,
č.p. 224
- kuželna včetně příslušenství v Kulturním domě v Kelči, č.p. 224
- klubová místnost v 2. nadzemním podlaží Kulturního domu v Kelči, č.p.
224
- fotbalové hřiště včetně atletické dráhy a přírodních tribun na pozemku p.č.
992/2 v k.ú. Kelč-Nové Město
- skladový kontejner umístěný na pozemku p.č. 992/2 v k.ú. Kelč-Nové Město
- skautská klubovna č.1 a č.2 včetně příslušenství a sociálního zařízení
v Kulturním domě v Kelči č.p. 224
- pergola u Kulturního domu v Kelči na pozemku p.č. 992/2 v k.ú. Kelč-Nové
Město
- místnost šatny zaměstnanců v 1. nadzemním podlaží v Kině Kelč č.p. 214
- místnost č. 2.11 v 2. nadzemním podlaží v Hasičském domě v Kelči č.p. 241
- místnost č. 2.07 v 2. nadzemním podlaží v Hasičském domě v Kelči č.p. 241
- místnost č. 2.14 kuchyňka, č. 2.21, 2.22, 2.23, včetně hygienického zázemí v 2.
nadzemním podlaží v Hasičském domě v Kelči č.p. 241
- prostory garáží, skladů, kanceláře a hygienického zázemí v 1. nadzemním
podlaží v Hasičském domě v Kelči
- hasičské cvičiště včetně asfaltové zpevněné plochy na pozemku p.č. 992/2
v k.ú. Kelč-Nové Město
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hasičská zbrojnice v Komárovicích na pozemku p.č. st. 55 v k.ú. Komárovice
prostor garáže, skladu a sociálního zařízení v Obecním domě ve Lhotě č.p. 46
prostor garáže a skladu v Obecním domě v Němeticích č.p. 75
hasičské cvičiště včetně asfaltové zpevněné plochy na pozemku p.č. 65/3 v k.ú.
Němetice
- hasičské cvičiště včetně asfaltové zpevněné plochy na pozemku p.č. 578/1
v k.ú. Babice u Kelče
- pozemek p.č. 265/2, 267/1, 268 a st. 317 v k.ú. Kelč-Staré Město
- společenská místnost, kuchyňka, místnost pro osobní hygienu včetně WC
v 1. nadzemním podlaží budovy Penzionu v Kelči č.p. 290
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava bytu
č. 13/1 v domě č.p. 13 v Kelči“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. LARS M+K, s.r.o., Pod Jehličnou
519, Krhová, IČ: 603851273.
• Rada schvaluje podání žádosti na Krajský úřad ZK o změnu rozhodnutí o
vyhlášení rybářského revíru Juhyně 1A – 471033 o vyjmutí rybníku Chmelník
I z tohoto revíru.

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 26.1.2016
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
• Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast z rozpočtu města Kelč na rok 2016
ve výši 332.135,- Kč na akci Tělovýchovné jednoty Kelč „Rekonstrukce šaten, sociálního zařízení a tréninkové plochy v areálu fotbalového hřiště v Kelči“ podané
v rámci projektové žádosti do programu MŠMT – dotační titul 133510 Podpora
materiálně technické základny sportu 2016 (subtitul 133512).
• Zastupitelstvo bere na vědomí v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, že pořizovatel zpracuje, projedná (ve spolupráci s určeným zastupitelem) a předloží zastupitelstvu města Kelč nejpozději do 4 let po vydání územního
plánu, tj. do 26.9.2016, zprávu o uplatňování územního plánu města Kelč v uplynulém období.

Svoz odpadu v únoru 2016
Plasty 16. března

Papír 18. března
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Sběrný dvůr v Kelči
bude z provozních důvodů v těchto dnech uzavřen:
5.3. 2016 sobota

9.3. 2016 středa
12.3. 2016 sobota
Lubomír Pavelka, odpovědná osoba

Finanční úřad pro Zlínský kraj
- územní pracoviště ve Valašském Meziříčí
Ve dnech 16. 3. a 21. 3. 2016
v době od 8 do 11 hodin a od 12.30 do 16 hodin
budou občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci Finančního úřadu
pro Zlínský kraj, Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Místo: zasedací místnost Městského úřadu v Kelči
Ing. Jiří Sobek, ředitel sekce

Výzva pro rodiče novorozenců
Vážení rodiče, dne 19. března 2016 se bude konat vítání občánků. Vyzýváme proto rodiče nově narozených občánků obce Kelč, kteří jsou narozeni
v období od 1. října 2015 do 20. února 2016 a chtějí se tohoto slavnostního
vítání zúčastnit, aby se přihlásili do 10. března 2016 na sekretariátě MěÚ
Kelč. Přineste s sebou prosím rodný list dítěte, pokud jste již tak neučinili.

Městská prádelna
a čistírna
Valašské Meziříčí
hledá zájemce pro
sběrnu prádla v Kelči
info: Josef Pitrun,
tel.: 702 861 721

Ztráty a nálezy
MěÚ v Kelči uchovává tyto nalezené věci:
dámské kožené rukavice – místo nálezu – autobusové nádraží v Kelči
dioptrické brýle – místo nálezu – Česká pošta Kelč
klíče – od auta, dále různé svazky klíčů, samostatný
klíč od bytu– místa nálezu – v Kelči
K vyzvednutí u pí. Schybolové
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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Myslivecký spolek a Honební společenstvoKelečsko
se sídlem 756 43 Kelč 241
Zve všechny majitele pozemků KÚ Kelč Nové Město, Staré Město, Komárovic,
Lhoty u Kelče, ale i všechny občany a děti, přátele přírody a myslivosti

na Myslivecké odpoledne
19. března 2016 v 16.00 hodin Kulturní dům Kelč
Program:
- Hudební produkce k poslechu, zpěvu i tanci hraje Veselá pětka z Lužné
- Vystoupení cvičenek „ Pastelky“ v aerobiku
- Vystoupení Mažoretky Hranice-Vícemistryně ČR pro rok 2015 + postup na ME
- Ukázka myslivecké tradice - pasování na myslivce
- Myslivecké pohoštění, Myslivecká tombola,
Srdečně Vás zve

Zdenek Orel, předseda MS
Lubomír Pavelka, starosta HS

30. 3. 2016 v 19:00 hodin v KD v Kelči

SLEPICE
Nikolaj Koljada

Režie: Jiří Seydler

Sláva i bída hereckého povolání jsou jenom dvě strany mince. Přesvědčí se o tom
Alla a Diana, herečky jednoho oblastního divadla. Věk, který se nedá zastavit, odnáší do nenávratna mnohou z vysněných rolí a budoucnost - rovná se nejistota. A
když se v souboru objeví mladá herečka, mění se nejistota takřka v beznaděj. Je
třeba jednat, třeba všemi prostředky. Ovšem situace se začíná komplikovat. Mladá
herečka Nonna, kterou ty dvě přezdívají „slepice“ se vyzná. Už dávno ví, že některé
věci se snadno vyřeší v posteli, samozřejmě ve dvou. Následuje řada konfliktních i
humorných situací, které je třeba řešit. Jak? To se dozvíte v hledišti našeho divadla.
Těšínské divadlo - http://www.tdivadlo.cz/play/slepice
Vstupné 180 Kč, předprodej od 1. 3. 2016
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HISTORIE

Staré reklamy (Vzpomínka)
V první polovině minulého století se často v Kelči vyskytoval pan Ferdinand
Trlifaj, řídící učitel v sousedních Zámrskách. Byl členem zdejšího mysliveckého
spolku a velmi rád zde vytvářel veršovánky na různá témata. Známá je jeho báseň Hore Kelčou, zrýmovaná formou kelečského nářečí. Existuje však množství
dalších básniček. Svou dovednost uplatnil i jiným způsobem.
Na začátku čtyřicátých let jsem objevil doma menší kartonový plakát, na kterém
byla asi desítka krátkých rýmovaček, které propagovaly kelečské řemeslníky, jejichž autorem prý byl právě Ferdinand Trlifaj. Bohužel se plakát nezachoval a
z textů jsem si zapamatoval pouze tři. První se týká mého otce, cukráře v Kelči
pod zámkem:
Perníkové panny, koně
koupíš v Kelči u Tvrdoně
a tam také jedině
pochutnáš si na zmrzlině,
lahodná a chladící,
vykouzlí radost na líci.
Pan Cyril Blaťák měl provozovnu v zatáčce nad náměstím, jeho slogan zněl:
Ušetříš si mnohý zlaťák,
rynu když Ti spraví Blaťak!
Na Zvěřinci (dnes ulice Boh. Svěráka) měl dílnu bednář pan Rypel, dost často
pracoval venku před ní, prezentoval se takto:
Na zakázku velmi levně,
zhotovuji rychle, pevně:
putny, sudy, štoudve, kádě,
též hotové mám na skladě,
solidností všechny předčí
firma Rypel, bednář v Kelči.
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Již z roku 1925 je v Kelči známý Památník vydaný na oslavu pětadvacetiletého
trvání tělovýchovné jednoty Sokol v Kelči. Na šestnácti posledních stranách je
množství propagačních upoutávek řemeslníků, obchodníků, podniků a organizací z Kelče i okolních měst a pouze dvě jsou rýmovaná, autor však znám není:
První:
Antonín Mlčák, protože byl voják,
má v Kelči chléb, rohlíky,
dle přání i preclíky.
buchetky i koláče,
zákazníkům upeče.
k svačině i snídani,
k svatbám, křtinám, k líbání.
(Antonín Mlčák, následně Richard Mlčák měl pekařství v ulici naproti hasičské
zbrojnice.)
Druhá:
Pryč jsou nudné žití chvíle!
Pobaví se ušlechtile,
nuda koho časem trápí,
do kina k nám rád vždy kvapí.
Sezona započne v září, jak víte,
a do června v svátek, neděli
program, jejž jste dosud nezřeli,
divy, o nichž se vám nezdá, uzříte.
Kino „Hvězda“ Kelč.
(Tehdejší biograf byl v dřívější sokolovně, na místě autobusového stání u dnes
kruhové křižovatky před bývalou Hrubou hospodou.)
Tož tolik k reklamním aktivitám v Kelči před desítkami let. Ostatně, i básnička
Hore Kelčou je propagací výrobků pana Malíka, který měl pekárnu na křižovatce
u kostela sv. Petra a Pavla.
Jak je vidět, život v Kelči minulého století měl mnoho pestrých forem!
Otakar Tvrdoň
Ostrava
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
V neděli 21. února 2016 se uskutečnil dlouho očekávaný DĚTSKÝ KARNEVAL
s Míšou Růžičkovou, který se těšil velké návštěvnosti a spokojenosti dětí i rodičů.
Děkuji všem organizátorům z řad rodičů i zaměstnanců mateřské školy za bezproblémový průběh akce. Chtěla bych poděkovat také všem sponzorům, kteří
věnovali krásné ceny do tomboly i kola štěstí.

Plni zážitků z karnevalového řádění v indiánském duchu se těšíme na přicházející
jarní dny. O víkendu 5. – 6. března se zúčastníme Velikonoční výstavy v Kulturním domě v Kelči. Přispějeme výrobky i tanečním vystoupením.
Dne 8. března bude mít v naší školce premiéru Mgr. Svobodová s interaktivním
programem „Buďme všichni kamarádi“. Jedná se o program, kdy se děti dozví
řadu zajímavých věcí, že jsou i děti s handicapem, kterých se nemusí bát, že i ony
dokáží spoustu věcí. Užijeme si spoustu zábavy, vyzkoušíme jízdu na ortopedickém vozíku, chůzi s bílou holí i znakovou řeč. V dalším týdnu se mohou děti
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těšit na Divadélko Smíšek, které 17. března zahraje jarní ekologickou pohádku o
tom, že skřítkové mohou někdy více škodit, nežli pomáhat – „Otevírání studánky“. V sobotu budou děti básničkami vítat nové občánky města Kelče na místní
radnici. Poté začnou vrcholit přípravy na velikonoční svátky. Děti zasadí travičku,
budou pozorovat klíčící semínka a pečovat o ně, namalují vajíčka, vytvoří velikonoční ozdoby, upečou a nazdobí velikonočního beránka. VÍČKOMÁNIE pokračuje! Sbíráme různé typy víček (z PET lahví, aviváží, mlék, káv, Sava, šlehačky i
pivní vršky)

Ve středu 30. března 2016 se uskuteční v Mateřské škole Kelč

„Den otevřených dveří“
a

ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy Kelč
pro celý školní rok 2016 – 2017
/od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017/
Zápis bude probíhat v době od 10:00 do 16:00 hodin
v budově Mateřské školy Kelč /pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky/

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný
zástupce originál rodného listu dítěte a písemné potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování /§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví/ - je součástí přihlášky. Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě do mateřské školy přijato.
Přihlášky jsou k vyzvednutí ve všech třídách. Také si je můžete stáhnout z našich
webových stránek www. mskelc.cz. Rodiče s dětmi budou mít možnost seznámit
se s prostředím celé mateřské školy, se Školním vzdělávacím programem, a také
si prohlédnout jarní výstavku dětských prací.
Za celý kolektiv vám přeji příjemné prožití velikonočních svátků.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Plavecký výcvik zahájen
Povinný plavecký výcvik budou v letošním školním roce absolvovat žáci 2. a 3. ročníku, tzv. zdokonalovací žáci 4. ročníku a do přípravného plaveckého kurzu se přihlásily děti 1. třídy. Pro ty, kteří zatím hranický plavecký bazén neznají, uvádíme několik
informací: Bazénová hala obsahuje pětadvacetimetrový bazén se čtyřmi plaveckými
dráhami, relaxační bazén s atrakcemi (divoká řeka, houpací bazén, masážní lavice,
vzdušná lehátka, vodní masážní trysky, bubler), dětský bazén (10x5m), tobogán
(100m), whirlpool, parní kabinu a odpočinkovou zónu. Vně bazénové haly můžete
navštívit finskou saunu, parní saunu, aroma parní saunu, masáž nohou a restauraci.

Projektový den – Strojírenství - naše priorita
Ve středu 20.1. 2016 ožila dvorana zámku v Hranicích. Do zámku „vtrhly“ davy žáků
devátých a osmých tříd základních škol z Hranic a okolí. Konal se zde již 8. ročník
akce „Strojírenství - naše priorita“. Akce byla pojata tak, aby se žáci dozvěděli, co
vlastně obnáší slovo „strojírenství“. Organizátoři zvolili zábavnou formu soutěží a
her a v průběhu dopoledne seznamovali chlapce a děvčata se strojírenskými obory nejen Střední školy průmyslové v Hranicích. Důležitou součástí tohoto „veletrhu strojařiny“ je každoročně účast strojírenských firem, které se pravidelně zapojují
do přípravy a průběhu soutěže. Prezentují zde své výrobní programy a vysvětlují
potřebu mladých lidí ve strojírenství. Letošního ročníku se mimo jiné zúčastnili i
zástupci Úřadu práce Přerov, pobočka Hranice, a oblastní ředitel Národní soustavy
kvalifikací. Akce měla také připomenout uplynulý rok 2015 jako Rok průmyslu a
právě začínající rok 2016 jako Rok řemesel. Z naší školy se této akce zúčastnili žáci
8.ročníku s třídní učitelkou Mgr. Janou Kubieńovou a výchovnou poradkyní Mgr.
Květoslavou Václavíkovou.

Hledáme nejlepšího chemika České republiky
Největší klání mladých chemiků si už mezi žáky stihlo získat značnou popularitu.
Letošní ročník je již devátý a celá soutěž slouží k propagaci chemie a ke zvýšení zájmu o ni mezi žáky základních škol.
Soutěž je tříkolová a vrcholem úspěšnosti je pak účast v celostátním finále, které se
koná na půdě Univerzity v Pardubicích.
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V prvním kole musí účastníci napsat vědomostní test, který vyučující chemie vyhodnotí a vybere tři nejúspěšnější řešitele. Druhé kolo se již koná v prostorách střední
školy. Formou teoretického testu se prověří kvalita soutěžících a ti nejlepší postoupí
do regionálního kola. Tam už musí prokázat i praktické dovednosti. Pro postup do
finále bude rozhodovat výsledek z 2. a 3. kola.
Vždy tři nejlepší soutěžící z regionálního kola uvítá Fakulta chemicko – technologická Univerzity v Pardubicích v červnu 2016.
Z naší školy se letos do soutěže v Hranicích vydala tři děvčata, a to Daniela Pitrunová, Kateřina Plesníková a Ludmila Jandová. Vyučující chemie Mgr. Marcela Plesníková je sice vybrala jako nejlepší, ale soutěže tohoto druhu vyžadují již znalosti a
dovednosti nadprůměrné, určitě nad rámec učiva chemie pro základní školy. Děvčata se sice neumístila na žádném lepším místě, ale aspoň viděla a zažila soutěžení a
získala zkušenosti. A ty jsou také dobré.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele.

Informace pro rodiče vycházejících žáků
Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2014/2015
Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení
nejpozději do 15. března 2016. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí
podle svých preferencí. Jednotné testy bude uchazeč skládat na té škole, kterou uvedl
jako první v pořadí. Pokud se škola, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako první,
pilotního ověřování nezúčastní, bude uchazeč konat jednotné testy na škole, která je
uvedena jako druhá v pořadí.
Důležité upozornění: Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy,
odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol
dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Pravidla pro podpisy oprávněných osob
a institucí (základní škola, školské poradenské zařízení) platí stejně jako doposud.
Termíny konání jednotných testů
Pro jednotné testy jsou centrálně stanoveny dva termíny, jeden řádný a druhý náhradní pro ty uchazeče, kteří se z objektivních důvodů nebudou moci dostavit k řádnému termínu. Jestliže se uchazeč k řádnému termínu nebude moci dostavit, omluví
se řediteli školy, na které měl zkoušku konat, a po omluvě bude automaticky přihlášen k náhradnímu termínu konání testů. Řádný termín konání jednotných testů je
15. – 22. dubna 2016
16
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Zápisový lístek: žák dostane pouze 1 kus s registračním číslem a svým podpisem
v podacím deníku ZŠ potvrdí jeho převzetí. Pro uplatnění zápisového lístku má
uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.
Tím žák potvrdí zájem studovat na dané škole. Pokud do uvedené lhůty střední škola
zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo jinému žadateli.
Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje. (všechny informace k letošnímu přijímacímu řízení naleznete na www.cermat.cz)
Mgr. Květoslava Václavíková, výchovná poradkyně

ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ INFORMUJE

Projekt „ Návrat ke košikářství“ na OU Kelč
V předposledním únorovém týdnu proběhlo v zahradnické pracovně na učilišti poslední, tedy šesté setkání s manžely Navrátilovými, kteří lektorovali pedagogy v tvůrčí činnosti s prací s vrbou. Projekt je spolufinancován Zlínským krajem. Po dobu,
kterou se nám věnovali, jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku pletení různými technikami a vytvořili si jednoduché výrobky. Šlo o vrbové koule, dno košíku,
ze kterého se dále nejen upletl košík, ale také podložka na aranžování. Také třeba
kužely, které jsme pletli z vrby, se dají využít k sezónnímu aranžmá, např. na velikonoční přízdobu, již budeme zanedlouho potřebovat, nebo v zimě na vánoční výzdobu. Vrbový kužel se dá také využít jako opora pro fazole nebo břečťan do zahrádky.
Vzhledem k propojení projektu s výukou zařadili jsme tuto rukodělnou činnost do
odborného výcviku. Vloni založený vrbový prutník letos žáci sklízeli k pletení a pra-
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covali na dně košíku a zkoušeli si uplést i kužel. Někomu to šlo ihned pěkně od ruky,
někteří potřebovali větší pomoc, ale i tak se jim výrobky povedly.
V rámci jarního tvoření s Městským úřadem v Kelči dne 17. 3. 2016 bude součástí
pletení z vrby s paní Navrátilovou a žáky OU Kelč. Kdo bude mít zájem, může se
zúčastnit.

„Podpora ZK“ Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

Zámecké vázání
Ve čtvrtek dne 10. 3. 2016 proběhne v dolních zahradnických
pracovnách 10. ročník Zámeckého vázání. Jste na soutěž do dolních zahradnických pracoven od 10:00 do 12:30 srdečně zváni.
Výrobky žáků budou vystaveny v Hasičském domě při Zahrádkářské výroční schůzi.
Témata na aranžování v tomto ročníku jsou:
Přízdoba lucerny a Vrbových koulí.
SPORT

AMATÉRSKÝ HOKEJOVÝ KLUB KELČ
Po úspěšné sezoně 2014/2015, kdy jsme poprvé ve své cca 15leté historii dokázali
vyhrát svou skupinu amatérské hokejové Numeri Valmez ligy, jsme s nadějí na obhajobu titulu nastoupili i do ročníku 2015/2016. Na zimním stadionu ve Valašském
Meziříčí tak i v sezoně 2015/2016 reprezentuje naše město tým, který od září do
prosince 2015 odehrál celkem 12 soutěžních zápasů s těmito výsledky:
18
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2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
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Kelč Kelč Kelč Kelč Kelč Kelč Kelč Kelč Kelč Kelč Kelč Kelč -

Střítež n/L
Kačeři
Milenov
Zděchov
Žabáci
Noel
Drahotuše
Oznice
Kačeři
Střítež n/L
Zděchov
Žabáci

6:4
3:7
4:7
8:2
6:2
3:2
4:2
16:2
5:2
4:5
6:8
10:4

Na konci roku 2015 se držíme na solidním 4. místě průběžné tabulky. O Vánocích
tak můžeme mírně polevit v tréninku a trénujeme jen 3x za týden.
Na začátku roku 2016 nás zastihla pohroma, po mnoha letech, kdy kapitánské céčko
s hrdostí nosil a hlavně kapitánské povinnosti vždy řádně a s přehledem plnil Tomáš
Volf, jsme se jen těžce smiřovali s jeho nečekaným rozhodnutím předat funkci kapitána někomu jinému. Gumo, děkujeme Ti za vše, co jsi pro tým za ty roky udělal. Nikdy
na to nezapomeneme. Nicméně sportovní život běží dále a tuto smutnou situaci musíme vyřešit. Zpočátku zcela neřešitelná situace se zvolením nového kapitána se vzápětí
ukazuje jako zcela jednoduchá. Jediným možným a hlavně logickým rozhodnutím
bylo zvolit si za nového kapitána hráče, který se na tuto funkci poslední roky průběžně
a systematicky připravoval a jako jediný z celého týmu má pro tuto nelehkou činnost
veškeré komunikační a jiné předpoklady. Novým kapitánem tak byl jednohlasně zvolen Petr Staša. Mufe, přejeme mnoho úspěchu v této zodpovědné a nelehké funkci a co
nejvíce zvednutých vítězných pohárů nad hlavou. Spoléháme na Tebe.
13.kolo: Kelč – Noel 5:2
Takže se starým kádrem, ale s novým sebevědomým a silným kapitánem jsme nastoupili k prvnímu zápasu roku 2016. K vítězství nás dotlačil poctivý a disciplinovaný výkon všech 12 hráčů, kteří tento zápas odehráli. Tvrdší hry soupeře se nikdy
nebál řízný obránce Petr Perutka, který v tomto zápase i za cenu 3 dvouminutových
trestů ochránil naše největší útočné opory. Tato, děkujeme Ti.
14.kolo: Kelč – Oznice 6:3
Oproti předchozímu zápasu s tímto týmem byl tento zápas hraný na zimáku v Rožnově poměrně velké trápení s nejslabším týmem celé ligy. V přestávkách jsme si od
nového kapitána vyslechli spousty důležitých rad, a tak i proto se vítězství a důležité
3 body do tabulky získat nakonec podařilo.
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15.kolo: Kelč – Drahotuše 7:4
Cenné vítězství našeho nemocemi oslabeného manšaftu s týmem hrající pohledný
kombinační hokej, který jsme dokázali eliminovat velkým důrazem a tlakem před
soupeřovou brankou. Další ze zápasů, kdy naši obránci výrazně přitvrdili v obranném pásmu a byli za to rozhodčím několikrát „odměněni“. V zápase se 5 góly blýskl
Dalibor Plesník.
16.kolo: Kelč – Milenov 7:6 sn
Poměrně dobře rozehraný zápas (vedli jsme již 6:2) s nepříjemným soupeřem jsme
v závěru zápasu neudrželi a soupeři se podařilo v poslední třetině vstřelit 4 góly.
Částečné zklamání z konce zápasu jsme si vzápětí vylepšili při samostatných zápasech. Protože gól nevsítil tentokrát ani náš specialista na penalty Pavel Marejka (opět
však šlo o bravurní provedení, které gólman soupeře chytil tak zázračně, že Bambo
dodnes neví, proč poprvé za dlouholetou kariéru neproměnil samostatný nájezd),
musela o vítězi rozhodnout až devátá série nájezdů, kdy za Kelč skóroval zkušený
obránce Radek Sušeň. Náš kouzelník Zdeněk Hradil chytil i tento 9. samostatný nájezd. Sazínku, děkujeme Ti dodatečně za zisk bonusového druhého bodu. V zápase
se i tentokrát 5 góly blýskl další borec z Komárovic, tentokrát Tomáš Plesník.
Tímto zápasem byla ukončena základní část letošní sezony. V tabulce jsme skončili
na slušném třetím místě. A jelikož obhajoba loňského prvního místa nás láká, začali
jsme se hned od dalšího dne dvoufázově připravovat na vyvrcholení celé sezony, pro
nás tak oblíbeného a většinou úspěšného play-off.
Tabulka AHL po základní části:
Poř. Tým
Záp
1
Zděchov
16
2
Milenov
16
3
Kelč
16
4
Noel (Hranice)
16
5
Kačeři (Valmez)
16
6
Střítež nad Lud.
16
7
Drahotuše
16
8
Žabáci (Valmez)
16
9
Oznice
16

V PV
12
11 1
11 1
9
2
9
1
7
3
3
2

PP
1
1
1
1
1

P
3
3
4
4
6
8
13
13
13

Skoré
104:68
109:50
100:63
85:65
71:52
72:84
55:89
55:113
42:109

Body
37
36
35
32
29
22
9
9
7

1.čtvrtfinalový zápas play-off: Kelč – Střítež nad Ludinou 9:1
Ve čtvrtfinále jsme narazili na pro nás nepříliš oblíbeného soupeře, který nás již v letošní sezoně dokázal porazit. Ale je tu play-off, a to je zcela jiná soutěž. Hráči musí
zapomenout na vykloubené prsty, na výrony v kotnících, zlomená žebra a podobné
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drobné nemoci. Play-off se musí odehrát za jakéhokoliv zdravotního stavu, omluvenky se nepřijímají! Po bezbrankové první třetině se naše 3 útočné lajny rozjíždí až
v těch dvou následujících a konečný výsledek je víc než uspokojivý. Několik bodů
do kanadského bodování si připisují Petr Perutka, Dalibor Plesník, Marek Bocek a
Tomáš Plesník. Brankou v úplně samém závěru zápasu přichází o vychytanou nulu
náš věčně veselý a dobře naladěný brankář. Sazínku, příště ta nula určitě bude!
2.čtvrtfinalový zápas play-off: Kelč – Střítež nad Ludinou 6:4
S hlučnou podporou našich mnoha věrných fanoušků (zas tak moc jich nemáme…
vlastně jsme rádi za toho jednoho) nastupuje 12 borců v poli k zápasu, který nás
snad pošle do semifinále a soupeři může skončit letošní sezona. V tomto duchu se
odvíjí začátek zápasu… prohráváme 0:1. Otáčíme výsledek, ale soupeř brzy srovnává
na 2:2. Necelé 2 minuty před koncem zápasu vedeme 5:3 a cesta do semifinále se zdá
otevřená. Soupeř odvolává brankáře a po následném vhazování v našem obranném
pásmu dotahuje soupeř na rozdíl jedné branky. Gólem do branky střežené jen hráčem z pole ukončujeme poměrně dramatické utkání.
1.semifinalový zápas play-off: Kelč – Milenov 3:4n
V semifinále jsme narazili na soupeře, kterého jsme zatím v normální hrací době
nedokázali porazit. Vyrovnaný zápas skončil i tentokrát remízou a na řadu přišly
samostatné nájezdy. Tentokrát jsme se ovšem do zdárného konce nedotáhli, a tak
prohráváme po prvním zápase 0:1. Uzávěrka březnového Zpravodaje je nemilosrdná, takže výsledek semifinálové série se dozvíte až někdy příště.
SNH (HC Kelč)

Amatér Komárovice
Futsalová sezona se pomalu blíží ke svému konci a všichni fotbalisté již vyhlíží svá
první mistrovská utkání na trávníku. Přinášíme vám další výsledky futsalových
utkání týmů Amatér Komárovice.
A tým – Moravskoslezský krajský přebor
19. a 20. kolo
Roub Vítkovice B : Amatér Komárovice
2:7
(0 : 2)
Branky – Škařupa Petr 3, Lasovský Martin 2, Lasovský Lukáš, Jiříček Roman
Vítkovice přijely na utkání bez posil z A-týmu, jelikož je večer čekalo derby s Baníkem Ostrava. Utkání s třetím celkem jsme měli od začátku pod kontrolou.
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Amatér Komárovice : Edison Ostrava
0:3
(0 : 0)
Výborný zápas obou týmů. Soupeř v první půli zahrozil střelou do břevna a my neproměnili mnoho šancí, doslova nás gólman soupeře vychytal. V 30. minutě, po naší
chybné rozehrávce, dává soupeř první gól. Otevřeli jsme hru a z brejků jsme inkasovali ještě dvakrát.
21. a 22. kolo
Medvědi Malé Hoštice : Amatér Komárovice
3:1
(1 : 1)
Branka – Kuchař Michal
Styl hry Medvědů nám moc nesedí. Pozorně jsme bránili a podnikali rychlé brejky, které
se nám nedařilo proměňovat. Soupeř byl efektivnější v koncovce. Fyzicky náročný zápas.
Amatér Komárovice : Sakrovec Stará Ves n. O.
5:1
(2 : 1)
Branky – Vedral Jakub, Hrdlička Adam, Foukal Tomáš, Lasovský Lukáš, Kuchař Michal
Oproti zápasu s Medvědy, který byl nahoru – dolů, jsme se přizpůsobili soupeři a
podali průměrný výkon, který sice stačil na 3 body, ale herní projev nebyl z žádného
hlediska ideální. Po odehraných 22 zápasech se první mužstvo Amatéru nachází na
6. místě, na třetí místo ztrácí 4 body.
B tým – Okresní soutěž I. třídy
13. a 14. kolo
SK Krásno Val. Mez. B : Amatér Komárovice B
1:3
(0 : 2)
Branky – Burda Jaroslav 2, Plesník Ondřej
V souboji rezerv jsme si zápas pohlídali a získali 3 body.
Amatér Komárovice B : FC Křen Frenštát p. R.
4:4
(3 : 1)
Branky – Kamas Pavel 2, Kaleta Miroslav, Plesník Ondřej
Závěr utkání patřil soupeři, který dokázal se štěstím utkání dovést alespoň do remízového stavu.
15. a 16. kolo
Amatér Komárovice B : MFC Hutisko
5:3
(2 : 3)
Branky – Vedral Jakub 2, Kamas Pavel, Škařupa Petr, Hruška Patrik
V první půli jsme stále prohrávali, ale druhý poločas jsme zlepšenou koncovkou zápas otočili. Na tuto soutěž velmi kvalitní zápas.
Amatér Komárovice B : SK Krásno Val. Mez. B
8:1
(2 : 3)
Branky – Kamas Pavel 2, Škařupa Petr 2, Jurča Luboš 2, Hruška Patrik, Vedral Jakub
V utkání jsme od začátku dominovali a skóre pomalu narůstalo.
Po 16. kole se rezerva Amatéru objevuje na 5. místě Okresní soutěže I. třídy.
František Foukal
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RŮZNÉ

Program RC Slůně na březen 2016
RC Slůně slaví narozeniny! Již šestým rokem poskytujeme
maminkám/tatínkům na mateřských a rodičovských dovolených možnost trávit se
svými dětmi svůj čas aktivně. Mezi pravidelné aktivity centra patří: cvičení pro rodiče s dětmi do 3 let, kurzy angličtiny pro dospělé, dopolední tvořivé a zábavné programy, přednášky, společné besedy s odborníky. . .
Děkujeme městu Kelč za finanční podporu, díky které můžeme tuto programovou nabídku zajistit, obnovit a doplnit materiální zázemí , těšíme se na další spolupráci.
Přijďte mezi nás! Rádi přivítáme všechny rodiče, kteří se chtějí zapojit do našich činností nebo by své umění, dovednosti a zkušenosti předali ostatním.
Informace a novinky najdete na webu nebo Facebooku:
rcslune.mypage.cz
facebook.com/RodinneCentrumSluneKelc/
Program březen:
• Pondělí 7.3.2016 od 9:30 hod „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Děti budou
vyrábět papírovou kytičku pro maminku k MDŽ.
• Úterý 15.3.2016 v 9:00 hod. Velikonoce – tradice a zvyky, poskládáme si jednoduchou slepičku, vyrobíme si plastické vajíčko a zahrajeme si PH: „Zajíček“.
• Pondělí 21.3.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Velikonoční tvoření - plstěný zajíček, malování vajíček, prstová kuřátka ...
• Úterý 22.3.2016 v 9:00 hod 6. NAROZENINY RC SLŮNĚ – společná oslava,
těšit se můžete na dort, balónková zvířátka a loutkové představení Vypravěče pohádek: Skřítek Vítek a mlsné autíčko.
• Úterý 29.3.2016 v 9:00 hod. „Kniha, můj kamarád“ – přečteme si úryvky z oblíbených knih, představíme si knižní novinky a vytvoříme si jednoduchou záložku do knihy.
Děkujeme firmě: Malířství, natěračství – Ervin Tvrdoň,
za poskytnutí sponzorského daru ve formě výmalby,
která nám zpříjemní chvíle v centru.
Bc. Veronika Mlčáková
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Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč informuje
1) Poslední termín prodeje povolenek a člen.známek:
4. března 2016 (pátek) od 16:00 - 17:30
Upozorňujeme členy MO ČRS Kelč, aby využili tento termín, další již vypisován
nebude. Na privátních adresách nebudou náležitosti s členskými známkami a povolenkami pro členy MO ČRS Kelč vyřizovány.
2) Členská schůze: pátek 18.března 2016 od 18h, Hasičský dům Kelč.
Jaroslav Orel

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat všem tanečníkům za předvedení „České besedy“ na farním plese v Kelči. Velký dík patří také za zapůjčení kyjovských krojů. Velice si vážím toho, že jste to vydrželi a nevzdali
to. Byli jste super. Tak zase někdy příště?
Jana Jandová

INZERCE
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SKLENÁŘSTVÍ - RÁMOVÁNÍ
Hranická 321 * tel.: 573 034 031 * 736 438 * 739 614 138
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz * www.sklenarstvi.tym.cz
NABÍZÍME VEŠKERÉ SLUŽBY SPOJENÉ
SE SKLENÁŘSTVÍM A RÁMOVÁNÍM::
•
•
•
•
•
•
•
•

ZRCADLA X VITRÁŽE
SKLA – bezpečnostní, kalená
RÁMOVÁNÍ – clip rámy
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – kalené, bezpečnostní, s kováním
KUCH. SKLENĚNÉ OBKLADY - výběr z mnoha barev
DODÁVKY DO VĚTŠÍCH KOMPLEXŮ – zrcadla, bezp. skla, výlohy
AKVÁRIA, TERÁRIA
LEPENÍ bezpečnostních a reflexních fólií

Kamenictví H A U E R

Loukov 16
Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 606 134 129, 608 279 814,
e-mail: hauer.tom@centrum.cz
www.kamenictvi-hauer.estranky.cz

Broušení pomníků
Sekání a zlacení písma
Zhotovení a renovace pomníků

CYKLOSERVIS
VIS
– Petr David
d
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 - osobně Kelč č. p. 100
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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Marie Jiříčková
Ludmila Orlová
65 let
Jaromír Macháč

Kelč
Kelč

Lhota

83 let
Jaroslava Bambuchová

Kelč

84 let
Marie Stryková
Marie Hlavicová
Jiří Šnejdrla

Kelč
Kelč
Němetice

85 let
Josef Jiříček

Kelč

86 let
Josef Novák

Kelč

Kelč

70 let
Milan Pajdla

Kelč

75 let
Marie Schusterová
Lýdie Pavlicová
Rudolf Pavelka

Kelč
Kelč
Kelč

81 let
Josef Masařík

82 let
Jaroslava Hrstková

Kelč

Narození
Vojtěch Orel
Ondřej Líznar
Vincent Pitrun

Kelč
Kelč
Kelč

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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