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Výstava modelů KIT SHOW KELČ 2016

foto: Pavel Pecha
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 29. zasedání Rady města Kelč dne 4. 4. 2016
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 – rozpočtové opatření č. 1/2016 dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2016 Pravidla pro pronájem bytů v bytových
domech ve vlastnictví města Kelč dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru 1 místnosti v suterénu budovy Mateřské školy v Kelči č.p. 59 p. E. T., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření se sociálním fondem města Kelč za rok
2015 a návrh čerpání sociálního fondu na rok 2016 dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje zapojení města Kelč do projektu Zlínského kraje s názvem „Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji“ předloženého v rámci výzvy č. 33 Operačního Programu Zaměstnanost, a to tak, že se v případě schválení projektu řídícím
orgánem zavazuje k účasti 5 zaměstnanců města Kelč na tomto projektu v rozsahu
minimálně 40 hodin vzdělávání na jednoho zaměstnance a ukládá starostovi podepsat čestné prohlášení o zajištění účasti 5 zaměstnanců města Kelč v tomto projektu.
• Rada schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby „Vybudování přípojek inž. sítí
pro RD – elektřina a vodovod“ na pozemku p.č. 2034 v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníky R. a H. S., Brno a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje dodatek č. 4 „Zásad účetního systému“ – úprava pro rok 2016 dle
předloženého návrhu.
• Rada vyhlašuje záměr pronájmu – pachtu zemědělských pozemků p.č. 991/1 orná
půda o výměře 575 m2 a p.č. 995/20 orná půda o výměře 134 m2 v k.ú. Kelč-Nové
Město.
• Rada schvaluje Ceník za zneškodnění odpadu pro občany města Kelč ve Sběrném
dvoře v Kelči platný od 11.4.2016 dle předloženého návrhu.
• Rada pověřuje starostu zadat zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na akci „Úprava objektu stávajícího kina na pečovatelské byty“ firmě BP
Projekt s.r.o., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí.

Svoz odpadu v květnu 2016
13. 5. Papír, tetrapak
18. 5. Plasty
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Městská knihovna
pátek 6. května 2016
ZAVŘENO
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení
na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí
– na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na
místo bydliště.
- Prodejny elektro – prodejci
jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem
„kus za kus“. Podle novely
zákona, která začala platit na sklonku roku 2014,
musejí obchody s prodejní
plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič,
jehož rozměry nepřesahuje
25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.
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- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem
zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší,
ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho
věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských
sborů po celé republice.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný
spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea.
Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
(Zdroj: www.elektrowin.cz)

Prázdninový příměstský tábor
- Středisko volného času Domeček
ve spolupráci s Městem Kelč

Informativní schůzka rodičů
přihlášených dětí
– čtvrtek 26. 5. 2016 v 18:00 hodin
v Hasičském domě v Kelči.
Na místě lze provést úhradu za tábor.
Přihlášky a informace - www.domecekvalmez.cz
nebo Patricie Volková,tel.: 776 036 846
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

SDH Kelč slaví 130 let
Ve dnech 18. – 19. 6. 2016 budou probíhat
oslavy 130 let SDH Kelč – v Kulturním domě v Kelči a
v areálu kolem KD.
Podrobnější informace se dozvíte
v příštím čísle Zpravodaje.
Jaroslav Staša, SDH Kelč
6

květen 2016

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

MěÚ Kelč pořádá autobusový zájezd
na Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě
na představení

DVAJA PÁNI Z VERONY
9. srpna 2016
Začátek představení je ve 20:30 hodin.
Odjezd autobusu v 18:30 z autobusového nádraží v Kelči.
Celková cena zájezdu je 620 Kč.
Závazné přihlášky a platba u paní Schybolové
a u paní Pitrunové v knihovně.
V jednom z nejranějších Shakespearových děl má ve slovensko-českém zpracování výrazný prostor hudba. Pánové Ondrej Kovaľ a Milo
Kráľ jsou výborní muzikanti, Zuzana Norisová skvělá zpěvačka a na
pódiu je doplňují naživo hrající ženská kapela a další vynikající herci
včele s Lukášem Vaculíkem.
Hra je ve slovenštině a češtině.
VÉVODA, Silviin otec
VALENTIN
PROTEUS
TURIO, Valentinův komický soupeř
JÚLIE, Proteova milá
SILVIE, Valentinova milá
LUCETTA, Júliina komorná
FRČKO, klaun, Valentinův sluha
PODPICH, klaun, Proteův sluha
HOSPODSKÁ
LUPIČKY, KAPELA

Lukáš Vaculík
Ondrej Kovaľ
Milo Kráľ
Cyril Drozda
Zuzana Norisová
Eva Kodešová
Barbora Švidraňová
Otto Culka
Ľuboš Kostelný
Barbora Švidráňová
Marcela Vilhanová, Katarína Kozelková,
Zuzana Bednárová, Júlia Kárová
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Letní škola
barokní hudby 2016
5. - 14. 8. 2016 opět v Holešově.
Na programu opět po letech největší barokní velikán J. S. Bach a jeho Janovy pašije. Již teď se na Vás těší,
tým LŠBH
Komorní a závěrečné koncerty:
• neděle 7. 8. 2016, 20:00 hod. - Koncert lektorů, Zámek Holešov
• úterý 9. 8. 2016, 20 hod. - 1. Studentský koncert - Duchovní, Kostel sv. Anny
Holešov
• středa 10. 8. 2016, 20 hod. - 2. Studentský koncert - S tancem a vínem, Zámek Holešov
• pátek 12. 8. 2016, 19 hod. - Závěrečný koncert, Zámek Holešov
• sobota 13. 8. 2016, 19:00 hod. - Závěrečný koncert, Bazilika na sv. Hostýně
• neděle 14. 8. 2016, 15 hod. - Závěrečný koncert, Kostel sv. Petra a Pavla Kelč
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.
Program závěrečných koncertů:
• výkony vítězů interpretační soutěže
• Johann Sebastian Bach: Johannes Passion, BWV 245 (výběr)

HISTORIE

Zemřel Jaroslav Tomáš, kelečský rodák
Narodil se v Kelči 10. února 1949, kde také vyrůstal.
Již v patnácti letech začal hrát volejbal v kelečském dorosteneckém družstvu. Jak sám
kdysi prozradil v rozhovoru, zalíbení v něm našel díky pravidelným tradičním turnajům,
které se v jeho malém rodném městě konávaly a kterých se zúčastňovala špičková volejbalová družstva z velkých měst jako Brna, Vítkovic, Zlína a podobně.
V sedmnácti letech už pak byl na soupisce dorosteneckého družstva VŽKG, když studoval na průmyslové škole v Ostravě-Vítkovicích. Protože byl sportovně nadaný, věnoval
8
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se úspěšně i fotbalu a hokeji, ale volejbal nakonec u něj přece jen zvítězil. A tak již od
roku 1967 působil jako hráč ligového mužstva VŽKG Ostrava, se kterým byl i jedenkrát
mistrem tehdejší ligy.
Po vykonání povinné vojenské služby se stal vojákem z povolání. V souvislosti s tím
byl tedy v letech 1971 až 1981 hráčem Dukly Liberec, která v těchto letech byla čtyřikrát
mistrem ligy, dvakrát byla na druhém místě a třikrát na třetím. Ve své vojenské kariéře
dosáhl hodnosti poručíka.
Jaroslav Tomáš byl výborný hráč a především vynikající smečař, v sedmdesátých letech patřil mezi nejlepší světové smečaře. Není tedy divu, že jeho kariéra dále pokračovala již v zahraničí. Od roku 1982 působil v italském klubu Kutiba Falcomara v městě
Falcomara Marittima, které leželo ve střední Itálii na pobřeží Jaderského moře. Od roku
1985 pak již je v krásné, historické Florencii v mužstvu CUS Firenze a ještě v letech 1987
a 1988 v klubu Beluna Belluno. Všechna mužstva hrála v serii A1, což byla nejvyšší italská volejbalová soutěž.
Vedle klubového působení byl již od svých dvaceti let, tedy od roku 1969 do roku
1979, členem reprezentačního družstva ČSSR, se kterým se zúčastnil dvou olympiád,
třikrát byl na mistrovství světa a čtyřikrát na mistrovství Evropy, kde získal s reprezentací
v roce 1971 stříbrnou medaili.
V roce 1989 se vrátil z Itálie domů a stává se profesionálním trenérem. Rok pracuje
u dorosteneckého družstva Dukly Liberec, další dva roky u mužů, se kterými vydobyl v roce
1991 třetí místo v lize. Následujícím trenérským působištěm byla Aero Odolená Voda (opět
třetí místo v lize). Od roku 1997 do roku 2009 byl trenérem ve volejbalovém klubu TJ Vítkovice, později přejmenovaném na Danzas a DHL Ostrava. Mezitím v letech 1992 až 1994
působil jako trenér v zahraničí u družstva juniorů italské Mantovy a mužů ve Veroně. Krátce
v roce 2001 byl i trenérem české reprezentace, konkrétně družstva juniorů ČR.
Za své sportovní úspěchy na poli volejbalu byl také náležitě oceněn: jeho jméno bylo
zapsáno do Síně slávy Českoslov. volejbalu, stal se také třikrát vítězem ankety o nejlepšího volejbalistu ČSSR (1975-1977), za svého italského působení byl v sezoně 1983/84
vyhlášen nejlepším hráčem série A1.
A něco také o jeho rodině, která je veskrze volejbalová:
Jeho manželka Svatava – roz. Skácelová - je bývalá juniorská reprezentantka a ligová
hráčka, syn Marek, bývalý ligový hráč a reprezentant, je nyní trenérem VK Vítkovice, syn
Radek a dcera Veronika jsou hráči extraligových týmů.
Jaroslav Tomáš, rodák z Kelče, velmi nadšený volejbalista a vynikající sportovec, zemřel v Ostravě dne 5. března tohoto roku po dlouhé a těžké nemoci.Čest jeho památce!
Otakar Tvrdoň, Ostrava
Pramen: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Tomáš
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Je tady květen, krásný jarní měsíc, který nás inspiruje ke společným hrám v kvetoucí
přírodě. Naší filozofií je „Zdravě žít a žasnout nad velkými i malými zázraky přírody“.
Proto využíváme v maximální možné míře naši krásnou zahradu. Děti staví bábovky
i hrady z písku, poznávají květiny, dovádějí na skluzavkách i kopečcích, relaxují v hnízdečkách a tee-pee, hrají na xylofon, kreslí na tabule, věnují se bylinkové zahrádce a projíždí na koloběžkách vrbovým tunelem. Během měsíce se vydáme na delší vycházku
k Juhyni, kde budou děti pozorovat život u vody, poznávat rostliny a živočichy. Možná si
odneseme i kamínek, který si ve školce pomalujeme. Máme naplánovanou také návštěvu zahradnictví p. Čecha i exkurzi v Kelečsku a.s., kde se každým rokem chodíme dívat
na chov telátek a kraviček. V týdnu od 9. do 13. května proběhne již tradiční „Barevný
týden“ se spoustou her, v barevném oblečení i s dobrým jídlem, které nám paní kuchařky dle daných barev připraví. Nezapomeneme na Den maminek. Na středu 11. května
připravujeme „Odpoledne pro mou maminku“. Děti potěší maminky nejen básničkou, písničkou, ale i drobným pohoštěním a dárečkem. Kromě zimního lyžařského
kurzu máme v tomto školním roce další novinku! Tím je kurz plavání. Přihlášené děti
absolvují v Plavecké škole Hranice čtyři lekce. Na závěr pozveme rodiče, aby se přesvědčili o nových dovednostech svých dětí. Již od září se nese rok v indiánském stylu,
náš výlet nebude jiný! 7. června vyrazíme s dětmi na Ranč Všemina, kde bude děti interaktivním programem „in the Spirit of the Plains“ provázet indián a jeho pomocníci.
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Děti si odvezou spoustu zážitků: prohlédnou si ranč, popovídají si o indiánech, shlédnou jezdeckou show, absolvují indiánské soutěže, povozí se na koních a je toho ještě
víc. A abychom jeli připraveni, děti si v průběhu května namalují také indiánská trička
barvičkami na textil. Koncem měsíce se mohou všichni těšit na Dětský den, který se
za přítomnosti rodičů uskuteční 25. května na školní zahradě. Bavit nás bude Pepino
prcek, nebude chybět skákací hrad a možnost zakoupit si občerstvení. Když nám bude
přát počasí, opečeme si špekáčky na našem ohništi, v opačném případě se přesuneme
i s klaunem do kulturního domu. Předškoláci, se kterými se v červnu rozloučíme,
budou mít koncem května vystaveno indiánské tablo u pana Hýži v Opravně obuvi.
O tom, co pro naše děti připravujeme na červen, vás budu informovat zase příště.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka mateřské školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Matematické soutěže2015/2016
Pythagoriáda proběhla v úterý 29. března za účasti 29 žáků z 6. - 8. ročníku. Žáci si
mohli vyzkoušet, jaké mají logické myšlení při řešení náročnějších matematických příkladů. Časová dotace na vyřešení byla 60 minut.
Letošní výsledky soutěže byly následující:
6. třída: 1. Pavel Vittek, 2. Kristýna Vozáková, 3.Teresa A. Kubieńová
7. třídy: 1. Martin Matyska, 2, David Šnajdr a Matěj Chramosta
8. třída: 1. Kateřina Vozáková, 2. Michal Hruška.
Matematická soutěž Klokan je soutěží mezinárodní a má následující pravidla:
• v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ
• v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
• v kategorii Benjamín soutěží žáci 6.a 7. tříd ZŠ
• Kadet – kategorie pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
• ve všech kategoriích (mimo Cvrčka) řeší soutěžící 24 soutěžních úloh
• soutěžící v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet mají čas na zpracování 60 minut
+ 15 minut organizační práce
• každý soutěžící ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body
• úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
• za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů
(3, 4 nebo 5)
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• za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
• za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod
odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
• soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
• při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
• z každé kategorie vychází tři nejlepší řešitelé.
Soutěž proběhla 18.3., zúčastnilo se jí 95 žáků 4. - 9. ročníku s těmito výsledky:
4. třída:
7. třída:
1. Václav Stříteský
1. David Šnajdr
2. Jiří Novák
2. Matěj Chramosta a Martin Matyska
3. Vojtěch Vozák
3. Tereza Pajdlová
5. třída:
1. Patrik Mašláň
2. Antonín Jiříček
3. Markéta Ševčíková

8. třída:
1. Kateřina Vozáková
2. Radka Srkalová
3. Bedřich Kettner

6. třída:
1. Kristýna Vozáková
2. Pavel Vittek
3. Teresa Anna Kubieńová

9. třída:
1. Daniela Pitrunová
2. Radim Pajdla
3. František Ševčík.

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

Cvičení k „Stavu nebezpečí“
21. dubna se část budovy naší školy stala součástí akce s názvem Součinnostní
cvičení Krizového štábu OPR Valašské Meziříčí a krizových štábů obcí v jeho správním obvodu (OPR = obec s rozšířenou působností). Tématem tohoto cvičení bylo
vícestupňové taktické cvičení orgánů krizového řízení ve správním obvodu OPR při
řešení krizového stavu „Stav nebezpečí“ jako reakci na sněhovou kalamitu a následující povodně v dané oblasti. Naším úkolem při této akci bylo poskytnout ubytování
evakuovaným, zajistit podmínky pro jejich činnost v době evakuačního pobytu a také
zajistit svačinu.
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Exkurze do Bystřice
Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem nabídla v rámci
projektu Centrum přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kraji účast na praktickém zapojení žáků do
práce v dílnách, které jsou vybaveny velmi moderní technikou a využívají špičkové technologie pro zpracování předmětů.
Cílem je zvýšit zájem žáků ZŠ o technické vzdělávání v návaznosti na výběr jejich
budoucího povolání. Tento projekt ukazuje nastupující mladé generaci možnosti využití
moderních 3D technologií a propojení reálného s virtuálním s využitím 3D technologií.
Tyto aktivity jak u žáků ZŠ, tak i u žáků SŠ školy probíhají pod odborným dohledem na
dvou pracovištích úseku praktického i teoretického vyučování v učebnách vybavených
technikou pořízenou v rámci probíhajícího projektu. Učebny jsou vybaveny 3D technikou - 3D tiskárnami, 3D scanerem a 3D routerem modelování, které umožní realizaci
aktivit ve třech základních modulech programu. Jednotlivé aktivity ukazují žákům ZŠ
a SŠ využití 3D technologií – jak lze od reálného předmětu přejít do jeho virtuálního
zobrazení s využitím grafického CAD programu alternativního 3D skeneru. Konečnou
fází je opětovné zhmotnění prostřednictvím 3D tiskáren ve 3D STUDIU, nebo pomocí
3D routeru s CNC řízením. Projekt vytváří nové partnerské vztahy mezi žáky ZŠ a SŠ
a otvírá řadu možnosti ve využití kapacit SŠNO Bystřice pod Hostýnem.
V budoucím školním roce bude projekt v nově vybudovaných 3D učebnách rozšířen
nejen pro činnost v rámci mimoškolních aktivit, ale také pro běžnou výuku žáků základních škol i bystřické školy.
Naši sedmáci byli prvními, kteří tyto moderní dílny navštívili. Aby si i tzv. sáhli na
materiál a vyzkoušeli si svou zručnost, mohli si každý vyrobit ptačí budku, kterou si
samozřejmě také odvezli.

Testování
Mottem společnosti Scio je „Vím, co umím.“ A právě informaci o tom, kolik toho
žáci umí, mohou testy společnosti Scio poskytnout. Testování je připravené pro rychlé
a jednoduché získání zpětné vazby a porovnání se zapojenými školami. Kromě percentilových výsledků a úspěšnosti v testu jsou výstupy zaměřeny na zjištění problematické
látky a odhalení rezerv žáků.
Rozhodli jsme se testovat žáky 3., 5. a 7. ročníku, a to v předmětech český jazyk,
matematika, anglický jazyk, v případě třeťáků to byly ještě klíčové kompetence a Člověk
a jeho svět. Páťáci a sedmáci byli testováni také z obecných studijních předpokladů.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Střípky dubnové družiny
Měsíc duben se ve školní družině nesl v duchu dopravní výchovy, třídění odpadu
a příprav na Filipojakubskou noc.
Dvě páteční odpoledne nás v družině navštívil pan Došek se svými psy – dvěma
vlčáky, kteří jsou vycvičeni k léčbě cannisterapií. Děti se naučily, jak se mají chovat při
setkání s cizím psem a co určitě dělat nemají. Viděli ukázku toho, co cvičený pes umí
a vyzkoušely si, jaké to je, relaxovat ve společnosti psa a hudby.
Pokud nám aprílové počasí přálo, dopřávali jsme si s dětmi pobyt na čerstvém
vzduchu na blízkém víceúčelovém hřišti. V půlce května se chystáme na návštěvu
Městského divadlo Zlín, kde společně s dětmi uvidíme pohádku Čertův švagr v podání pražského divadla.
Za vychovatelky školní družiny Dana Šatranová

ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ INFORMUJE

Prezentace projektu „Návrat ke košikářství“
Rádi bychom se v několika řádcích ohlédli za projektem „Návrat ke košikářství“,
který v učilišti probíhal v loňském a letošním roce. V rámci propagace projektu proběhlo několik tvůrčích akcí, na kterých byl projekt prezentován. Městský úřad v Kelči
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kelči a TOM Myšáci Kelč, Rajnochovickým Javorníčkem a Spolkem pro naplnění odkazu Ing. Profesora doktora Rudolfa Haši z Kunovic pořádali jarní výstavy a velikonoční tvoření. Na všech těchto akcích jsme účastníky nejen teoreticky seznámili s pěstováním vrbového proutí, s historií a pomůckami
při jeho zpracování, ale také
s konkrétními postupy a výrobky. Součástí byly výstavky
hotových výrobků upletených při projektových seminářích. Projekt prezentovali
kromě lektorů kurzu také
naši pedagogičtí pracovníci
a žáci. Účastníci si prakticky
za odborné pomoci vyzkoušeli jednoduché techniky
pletení, zruční zájemci si
14
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upletli pomlázky nebo vyrobili proutěné květy. Zájem zaznamenaly vyplétané kužely
a obzvlášť vrbové koule. Fotodokumentaci z akcí si můžete prohlédnout na stránkách
http://oukelc.rajce.idnes.cz/Prezentace_proj._Navrat_ke_kosikarstvi_-_Kelc/.
Pavla Honešová

Soutěž „Cvrčovický košík“
Žáci oboru Prodavačské práce se
dne 12. dubna 2016 již po třetí účastnili soutěže „Cvrčovický košík“ na OU
Cvrčovice u Pohořelic. Tato soutěž je
určená žákům prvního a druhého ročníku prodavačského oboru. Soutěžilo
se v sedmi disciplínách: aranžování
výkladní skříně, balení láhve a bonboniéry, poznávání skupin zboží, počítání
nákupu, odhad váhy, vytvoření propagačního letáku, komunikace se zákazníkem. Naše družstvo ve složení Pavel Nguyen, Linda Vozničková a Zlatka Čuriová
se umístilo na pěkném 3. místě.
Jaroslava Dočkalová

SPORT
Tělovýchovná jednota Kelč, .s. srdečně zve na

SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN V KELČI,
který se uskuteční v sobotu 28.5.2016 od 10:00 v areálu fotbalového hřiště
v Kelči. Celodenní sportování se uskuteční v rámci 15 různých stanovišť
s odlišnými disciplínami, pro přátelská utkání nejmladších ročníků bude
vytyčena miniarena (5x5m).
Pestrý doprovodný program po celý den!
La Putyka zajistí bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky.
Srdečně zveme všechny malé i odrostlejší sportovce, kteří si budou chtít
zasportovat a oslavit tak s námi dětský den!
Sleduje www.fotbal-kelc.cz
15
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2016 DLE TÝMŮ
JARO 2016 MUŽI A – 1.A třída skupina A
Kolo Družstvo Den Datum
Zač. utkání
5.
MA
Ne
01.05.2016
10:00
6.
MA
So
07.05.2016
16:30
7.
MA
Ne
15.05.2016
16:30
8.
MA
So
21.05.2016
16:30
9.
MA
Ne
29.05.2016
16:30

Utkání
Val.Příkazy
Kelč A
Brumov B
Kelč A
zubří

JARO 2016 ST.ŽÁCI - OP st.žáci
Kolo Družstvo Den Datum
5.
SŽ
08.05.2016
6.
SŽ
15.05.2016
7.
SŽ
22.05.2016
8.
SŽ
29.05.2016

Začátek utkání
09:30
14:00
09:30
13:30

Utkání
Kelč
Val. Příkazy
Hovězí
Kelč
Kelč
Hutisko
Val. Polanka
Kelč

JARO 2016 – OP Mladší žáci sk.B
Kolo Družstvo Den Datum
4.
MŽ
08.05.2016
5.
MŽ
14.05.2016
6.
MŽ
22.05.2016
7.
MŽ
29.05.2016

Začátek utkání
11:15
13:30
11:15
16:30

JARO 2016 – OP St. Přípravka sk.B
Kolo Družstvo Den Datum
3.
SP
01.05.2016
4.
SP
08.05.2016
5.
SP
15.05.2016
6.
SP
22.05.2016
7.
SP
29.05.2016

Začátek utkání
16:30
14:00
16:30
14:00
16:30

Utkání
Hošťálková
Kelč
Kelč
Loka n.B.
Juřinka
Kelč
Kelč
Kateřinice
Ratiboř
Kelč

JARO 2016 – OP Mladší přípravky
Kolo Družstvo Den Datum
2.
MP
Ne
05.06.2016

Začátek utkání
14:00

Utkání
formou turnaje

Kelč A
Vidče
Kelč A
Nedašov
Kelč A

Utkání
Kelč
Vidče
Kelč
Choryně

Vigantice
Kelč
Poličná
Kelč

Zpracoval: Pajdla Lubomír, Srkalová Jemelková Pavlína, Aleš Škařupa
Právo na změny vyhrazeno, sledujte prosím www.fotbal-kelc.cz pro aktualizaci!!
16
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RŮZNÉ

Program RC Slůně na květen 2016
• Pondělí 2.5.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Jarní tvoření – papírové květy. Naučíme se taneček: „Na jaře, na jaře“.
• Úterý 10.5.2016 od 9:00 hod. Beseda s nutriční specialistkou pro děti a dospělé paní Mgr. Hanou Holišovou na téma: Výživa, Zdravé vaření – ochutnávka
zajímavých pokrmů /zdravé muffiny, chléb z bezlepkové mouky, lněné krekry
s pikantním dipem/.
• Pondělí 16.5.2016 od 9:30hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Vyrobíme
si zápichy do květináčů - sluníčka. Společně si zazpíváme a zatancujeme.
• Úterý 24.5.2016 v 9:00 hod. Jak rozvíjet řeč a komunikativní schopnosti dítěte
– přehled vývoje řeči, artikulační a dechová cvičení, logopedická péče . . .
• Pondělí 30.5.2016 Společný výlet na Svatý Hostýn. Sraz v 9:30h. před RC Slůně.
Pojedeme vlastními auty. Kdo nemáte auto, přijďte, míst v autech bude dost.

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
Pátek 20.5.2016 od 16:00 hod. v RC Slůně.
Ušijeme si pokrývku hlavy pro děti s Veronikou Marečkovou.
Možnost zakoupení,čepic, nákrčníku, softshell kalhot . . .
www.zlutaveverka.cz
Vstupné 50,- Kč
Akce je určena široké veřejnosti, tedy nejen pro maminky, které navštěvují RC!

Rybářské závody 2016
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč srdečně zve na 26.ročník rybářských
závodů pořádaných v sobotu 7.května 2016 na rybníku Chmelník. Závody se budou konat od 7 do 14h, prezence závodníků (dospělých i dětí) od 6h. Závodů se může zúčastnit
i letos nečlen ČRS. Bude připraveno bohaté občerstvení (smažený kapr, grilovaná makrela, atd.) a tradiční tombola se zajímavými cenami (losování tomboly v 10:45).
I v letošním roce zde bude pan Raška z Rožnova prodávat živé ryby (kapr, pstruh
duhový), prodej by měl probíhat v době od cca 9:30 do 11:00.
Jaroslav Orel
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
V neděli dne 1. května 2016 začíná opět po roce 1. kolo ,,Kelečské střelecké ligy“
roku 2016 ve střelecké disciplíně SP 30 +30 (střelba z pistole) jednotlivců. V průběhu měsíců květen – říjen 2016 se uskuteční 6 kol soutěže ( 6. kolo – finále). Soutěže
se mohou zúčastnit členové Českého střeleckého svazu, Avza i ostatní. Podmínkou
účasti ve finále pro rok 2016 je účast minimálně ve třech kolech soutěže a zároveň
účast ve finále Kelečské střelecké ligy. Kompletní informace o pořádaných soutěžích
a o činnosti SSK Kelč jsou pro širokou veřejnost umístěny na webových stránkách
klubu www.ssk-kelc.webnode.cz.
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)

LIGA PROTI RAKOVINĚ
- KVĚTINOVÝ DEN 2016
Vážení občané, rok uběhl jako voda a je tu opět známá veřejná celostátní sbírka Ligy proti rakovině - Květinový den. Tradičně tato sbírka
proběhne v našem městě druhý květnový týden a to

ve středu 11. 5. 2016.
Letošní téma sbírky a propagační letáky budou zaměřeny na rakovinu
prsu, která je nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním v evropské populaci. Barva stužky kytiček bude letos růžová.
Sbírku v Kelči zajišťuje Skautské středisko Kelč, oddíl skautek, které budou chodit ve dvou skupinách.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v loňském roce prodáno 250 kvítků v celkové hodnotě 6.887 Kč (průměr na 1 kvítek 27,55 Kč). Na sbírkovém účtu tak bylo nashromážděno krásných více než 18.156.000 Kč.
Těšíme se na Vás a vaši vstřícnost a štědrost
Hanka Stromšíková a skautky
18
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INZERCE

Hledá se obsluha do hospody Na Vršku v Němeticích.
Bližší informace na telefonu 608 440 401.
19
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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

TRUHLÁŘSTVÍ - PODLAHÁŘSTVÍ
Nabízím zakázkovou výrobu a montáž: nábytku, kuchyní,
schodišť, zábradlí, postelí, stolů, skříní, zahradního nábytku,
dveří, plotů, pergol a dalších výrobků z masivu i lamina.
Provádím montáž plovoucích podlah a obložkových zárubní.
Martin Pajdla, Zámrsky 21
Tel.: 776 767 058
e-mail: martin.pajdla@seznam.cz
www.truhlarstvipajdla.cz
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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Jiřina Nová
Marie Oravová
Josef Kunovský
65 let
Alena Novosadová
70 let
Helena Nehybová
Rudolf Pavlík
Ludmila Hlavicová
Antonín Porazil
75 let
Rostislav Havlík
Olga Fuksová
80 let
Jaroslav Klvaňa

Kelč
Kelč
Němetice

81 let
Emilie Kutálková

Kelč

83 let
Anna Drajsajtlová
Vlasta Škarková

Kelč
Kelč

84 let
Anna Pýchová

Kelč

86 let
Anna Pešlová

Kelč

88 let
Miroslav Pavlů

Kelč

91 let
Marie Zábranská

Kelč

Kelč

Lhota
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč

Němetice

Narození
Radim Maňas
Němetice
Tobiáš Chrupka
Kelč
Charlotte Danielle Schybolová 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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Spirituál Kvintet
24. 6. 2016

Kostel sv. Petra a Pavla v Kelči
vstupné 150 Kč
předprodej: MěÚ Kelč 571 665 913
a farní knihovna
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