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ÚVOD

Vážení spoluobčané,
v tomto roce si připomínáme významné výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů
v Kelči a tato událost si jistě vyžaduje mimořádnou pozornost.
Žádného ze zakládajících členů v roce 1886 asi ani ve snu nenapadlo, že i po 130 letech na ně budou současní členové tak významně a úspěšně navazovat. Konec 19. století
se nesl ve znamení bohatého spolkového života a reakcí na to bylo i založení našeho
hasičského sboru, v jehož činnosti se slučovala potřeba ochrany před nevyzpytatelným
ohněm a současně s tím spolkové a kulturní aktivity. Náš hasičský sbor patří svým vznikem mezi nejstarší spolky v regionu. Prvotním důvodem vzniku spolku byla s určitostí
ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry a jinými přírodními pohromami,
všechny ostatní činnosti se přidávaly k práci hasičů později. Přestože dnes je požární
ochrana zabezpečována především na profesionální úrovni, dobrovolní hasiči v ní mají
své nezastupitelné místo. To mohou potvrdit sami členové zásahové jednotky a doložit to
počtem zásahů a výjezdů ať už k požárům, nebo k mimořádným událostem.
Činnost sboru dobrovolných hasičů je neodmyslitelně spjata s životem a chodem
obce. Bez aktivního přístupu sboru si v současnosti už neumíme představit pořádání
kulturně společenských akcí a plesů. Možná někdo právě pod dojmem společenských a
sportovních akcí vnímá dobrovolné hasiče spíše jako organizátory těchto aktivit, ale opak
je pravdou. Vzhledem k tomu, že již několik let práci místních hasičů sleduji, vím, že
sbor plní především své základní ochranné poslání, čehož důkazem jsou vždy zvládnuté
výjezdy k zásahům a to i přesto, že ani jeden člen zásahové jednotky nečeká na sirénu
v hasičském domě. To vyžaduje velkou míru odpovědnosti, velké srdce pro „hasičství“ a
ochotu pracovat pro ostatní. A toho se našim hasičům dostává měrou vrchovatou.
130 let je dlouhá doba, měnily se režimy, společenská atmosféra, naším územím procházely války, ale dobrovolní hasiči vždy stáli na svém místě a já jím přeju, ať jsou tady i
dál. Děkuji všem bývalým i současným členům Sboru dobrovolných hasičů v Kelči nejen
jménem svým, ale i jménem všech našich spoluobčanů za obětavou, nelehkou práci, při
které nikdo z členů sboru nehledí na čas a za nezištnou pomoc v době, kdy se ocitáme
v ohrožení. Vážení členové Sboru dobrovolných hasičů v Kelči, přeji vám do dalších let
hodně zdaru ve vaší práci, zdravou motivaci pro vaši činnost, tak, aby bylo naplňováno
humánní poslání v duchu hasičského hesla „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku
prospěchu“.
Ing. Karel David, starosta města Kelč
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Kelč dne 18.4.2016
• Rada schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností vyplývající ze stavebního
povolení stavby „Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč - Bystřická“ s Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu č. KRPZ-24206-3/ČJ-2016-1500KR o výpůjčce a zpracování osobních údajů městského kamerového a dohlížecího systému s Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, Zlín a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje zadat zpracování studie odkanalizování místních částí Lhota a
Babice společnosti Voding Hranice s.r.o., Zborovská 583, Hranice, IČ: 42866456
dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
• Rada schvaluje zadat provedení opravy vstupního schodiště radnice a lékárny
společnosti COLAS CZ, a.s., Pančava 492, Zlín – Příluky, IČ: 26177005 dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
• Rada schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě č.p. 13 v Kelči p. T.S., Kelč a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy
• Rada pověřuje starostu zadat zpracování prováděcí projektové dokumentace na
akci „Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč – Bystřická“ projekční kanceláři Ivo Hradil – VODOPROJEKT, Havlíčkova 1/234, Valašské Meziříčí.

USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Kelč dne 2.5.2016
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.3.2016 dle předložené zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 – rozpočtové opatření č. 2/2016 dle
předloženého návrhu.
• Rada schvaluje propachtování pozemků p.č. 991/1 a 995/20 orná půda o celkové
výměře 709 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město J. R., Kelč dle návrhu pachtovní smlouvy
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 242/3 orná půda o výměře 1092 m2
v k.ú. Kelč-Staré Město, odměřeného z pozemku p.č. 242/3 podle geometrického
plánu č. 527-1059/2016 ze dne 22.4.2016.
• Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu půdní vestavby RD č.p. 336
4

červen 2016

•

•

•

•

•

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

v Kelči s přesahem střechy do pozemku p.č. 2023/1 v k.ú. Kelč-Nové Město s A.
M., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje udělení výjimky pro pořádání veřejné hudební produkce dne
28.5.2016, na dobu mimo povolené hodiny uvedenou v žádosti pořadatele akce
Junák – Český skaut, středisko Kelč, z.s.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Obecní dům Komárovice – snížení vlhkosti zdiva“ se zhotovitelem stavby Radek Pajdla, Kelč 549, IČ:
68335041, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči spolku
Sdružení rodičů při Základní škole Kelč na akci „Závěrečné taneční žáků 9. tříd
ZŠ“ dne 20.5.2016.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 5.000,- Kč spolku Sdružení rodičů při
Základní škole Kelč na činnost v roce 2016 dle předložené žádosti a pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektových žádostí v rámci dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem Životního prostředí z Operačního
programu Životního prostředí na akce: - obnova historické cesty
- mokřady

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 5.5.2016
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání
zastupitelstva a rady.
• Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Kelč, sestavenou k 31.12.2015.
• Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Kelč za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2015, a to bez výhrad.
• Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.3.2016 dle
předložené zprávy.
• Zastupitelstvo bere na vědomí schválené úpravy rozpočtu roku 2016 – rozpočtová opatření č. 1/2016 a 2/2016.
• Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu kulturních památek
v roce
• 2016 dle schváleného Programu regenerace Městské památkové zóny Kelč takto:
1/ na akci „Výměna střešní krytiny, dům č.p. 6, k.ú. Kelč-Nové Město - dokončení“ spoluvlastníci I.S., Kelč č.p. 6 a Š.K. Kelč č.p. 218
státní finanční podpora
120.000,- Kč
podíl města Kelč
60.000,- Kč
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2/ na akci „Výměna vrat, dům č.p. 12, Kelč“
spoluvlastníci R.D., Kelč č.p. 12 a A.B. Tuchoměřice
státní finanční podpora
20.000,- Kč
podíl města Kelč
8.000,- Kč
3/ na akci „Oprava fasády, výměna a oprava oken domu č.p. 15, Kelč – etapa č.2“
spoluvlastníci V.Q. D. a V. T. N., Kelč č.p. 15
státní finanční podpora
60.000,- Kč
podíl města Kelč
30.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků města Kelč parc.č. st. 406 a p.č. 298/4 o
celkové výměře 6656 m2 odměřených z pozemků p.č. 298/1 a 297 geometrickým
plánem č. 487-1022/2014 ze dne 14.3.2014, zhotovitel Ing. Libor Michna-Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí, za pozemky Ing. Z.H., Kelč
parc.č. 563/1, 799/4, 799/5, 781/5, 781/6 a 668/3 o celkové výměře 6588 m2 všechny v k.ú. Kelč-Staré Město, za ceny dle znaleckých posudků a pověřuje starostu
podpisem směnné smlouvy
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 272/13 zahrada o výměře 1000 m2
odměřeného z pozemku p.č. 272/7 v k.ú. Kelč-Nové Město podle geometrického plánu č. 604-1016/2016 ze dne 7.3.2016 zhotoveného Ing. Liborem Michnou
– Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí Mysliveckému spolku
Kelečsko, z.s., Kelč č.p. 241, IČ: 75130157 za cenu 20,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje zpětný převod pozemku p.č. 149/3 zahrada o výměře
1348 m2 v k.ú. Babice u Kelče na Českou republiku – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, za stejných podmínek za jakých byl na
město Kelč převeden.
Zastupitelstvo deleguje starostu Ing. Karla Davida, jako zástupce města Kelč na
řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652, která se koná dne 2.6.2016 ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2. Náhradníkem určuje Zdeňka Porazila,
tajemníka MěÚ Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje plné dofinancování akce „Kelč (Komárovice) – Dopravní automobil“ z rozpočtu města Kelč na rok 2016, podané v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí, poskytované Ministerstvem vnitra – Generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.
Zastupitelstvo bere na vědomí studii „Bezpečnostní deštník obcí Mikroregionu
Valašskomeziříčsko – Kelečsko“.
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Svoz odpadu v červnu 2016
10. 6. - Sklo
15. 6. - Plasty

Městská knihovna
pátek 10. a 24. června 2016
zavřeno
KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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Pozvánka na koncert

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ
Vás srdečně zve na

KONCERT
do kostela sv. Petra a Pavla v Kelči
v neděli 19.6.2016 začátek v 15 hodin
na programu skladby: B. Smetany, J. B. Foerstra, P. Křižkovského,
L. Janáčka, F. Biebla, J. Grossmanna, V. Petrželky, J. Křičky
Řídí: Jiří Najvar a Jiří Šimáček
Pořádá za podpory Města Kelč a sponzorů Římskokatolická farnost Kelč

Pozvání na slavnosti
V pátek 24. 6. 2016 zavítají do Kelče členové skupiny Spitiruál Kvintet a odehrají svůj
koncert v Kostele sv. Petra a Pavla v Kelči. Vstupenky stojí 150 Kč a jsou v předprodeji na
MěÚ v Kelči u paní Schybolové, popř. v knihovně a také každou neděli od 8 do 10 hodin
ve farní knihovně. Koncert začíná ve 20:00 hodin.
Program slavností zahájí zpěvačka Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka. Jsme
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rádi, že tato vynikající zpěvačka s originálním hlasem přijala naše pozvání a v Kelči
zazpívá.
Dále vystoupí slovenská zpěvačka Kristína a zpěvák Marek Ztracený.
Poslední hudební skupinou, která před ohňostrojem zpestří sobotní večer, bude kapela
tvrdšího žánru, ale nám dobře známá – Traktor z Hranic. Poté bude následovat tradiční
zábava, při které zahraje skupina Ventilky a Pumpičky z Prahy. Chvíli potrvá, než se
předělá zvuk, ale věříme, že tak jako v minulých letech i letos proběhne vše v pohodě.
V neděli program zahájí děti z kroužku aerobiku Kelč, souboru Ruty Šuty Kelč a naše
nejmladší děti z kelečské mateřské školy.
Hudební neděli odstartuje Karel Kahovec se svou skupinou George & Beatovens.
Na závěr vystoupí skupina QUEENIE, která si zakládá na přesném a autentickém pojetí
písní Queen, a to ve špičkové kvalitě a v dobových kostýmech. Všechny písně jsou hrány
živě v původních tóninách a na autentické nástroje, čímž se kapela odlišuje od mnohých
jiných kapel tohoto hudebního oboru. Díky vysoce profesionálnímu přístupu je kapela
žádaným interpretem, přičemž za dobu svého působení odehrála již stovky koncertů
napříč celou Evropou a v Asii. „QUEENIE – world Queen tribute band reprezentuje
absolutní evropskou špičku tohoto žánru. „
Pro divadelní příznivce máme pozvánku na IMPROLIGU (kino sobota v 15 hodin).
Během programu budou klauni z Divadla Mazec bavit nejen děti, ale i dospělé, a to
venku na pódiu či v prostoru pro návštěvníky.
Doprovodné programy:
• Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko zapůjčí deskové hry, které budou
k dispozici během sobotního programu.
• I letos si mohou děti projít stezku, při které se nejen pobaví, ale i leccos nového a
užitečného se dozví. Tentokrát je stezka zaměřena na stará řemesla. Stezku je možno
projít v sobotu nebo v neděli od 10 hodin do 14 hodin. Start je v prostoru kelečské
fary a cíl v areálu kulturního domu. Po cestě vás čekají zajímavé úkoly a v cíli odměna.
• Součástí slavností jsou i otevřené výstavy. V budově penzionu je stálá expozice
Dýmkařství v Kelči a v areálu chovatelů proběhne již tradiční výstava drobného
zvířectva.
• V sobotu bude KELEČSKO a.s. prezentovat zemědělskou techniku. Děti si mohou
prohlédnout manipulační stroj a traktor FENDT a zkusit, jak se takové stroje
obsluhují.
• Během neděle se děti vyřádí na skákací atrakci, tentokrát to bude parašutista.
O občerstvení se postarají místní složky a tradiční prodejci.
(MS)
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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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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Čeká nás poslední předprázdninový měsíc v indiánském duchu.
První červnový týden bude „Týdnem dětských radostí“. Paní učitelky zahrají dětem k
jejich svátku 1. června pohádku s názvem „Jak to chodí u indiánů“ a rozdají každému
dáreček. 2. června ukončíme za přítomnosti rodičů „Předplavecký kurz“ s 23 plaváčky.
Pokud bude zájem i v příštím školním roce, určitě budeme s dětmi na plavání jezdit
znovu!
5. června vystoupí naši nejstarší předškoláci se svými tanečky na kulturní akci pořádané Denním stacionářem Anděl, 26. června na Kelečských slavnostech, 18. června
přivítají nové občánky města Kelče na místní radnici.
7. června vyrazíme s dětmi na výlet na Ranč Všeminu, kde bude děti interaktivním
programem „in the Spirit of the Plains“ provázet indián a jeho pomocníci. Děti si odvezou spoustu zážitků: prohlédnou si ranč, popovídají si o indiánech, zhlédnou jezdeckou show, absolvují indiánské soutěže a povozí se na koních. Abychom jeli připraveni,
děti si v průběhu května namalovaly indiánská trička barvičkami na textil.
9. června, nebo podle počasí, se vydají děti hledat „indiánský poklad“. 10. června přijede za dětmi Hodonínské maňáskové divadlo s Indiánskou pohádkou o výletu krtka do
indiánské vesnice, kde se zrovna objeví medvědí mláďátko, které se ztratilo mamince.
14. června se budeme fotografovat na společnou fotografii.
Pro děti, které letos ukončí předškolní vzdělávání, budou 16. – 17. června významné
dny. Dopoledne za nimi přijede dvojice Katka a Tomáš Pokorní s programem „Šamanův sen o šťastné cestě“. Jedná se o dobrodružný muzikofiletický příběh provázený živly, hudbou, pohybem, vůněmi a indiánskou moudrostí /bubny, flétna, dešťová
hůl, tibetská mísa, kytara, indiánské písně, země-oheň-voda-vzduch/. V tomto duchu
budeme pokračovat „indiánským odpolednem“ plným her. Večer budeme již šestým
rokem s 23 předškoláky nocovat v mateřské škole a 23. června proběhne v kulturním
domě Slavnostní rozloučení. Zúčastní se pan starosta Ing. Karel David, zástupci Sdružení rodičů při Mateřské škole v Kelči a také Divadelní společnost Tilia, která kromě
pohádky bude děti „pasovat“ na školáky.
Tablo předškoláků je umístěno v opravně obuvi u pana Hýži.
Provoz Mateřské školy Kelč bude přerušen v době letních prázdnin od 1. 7. do 5. 8.
2016. Prázdninový provoz začne 8. 8. 2016 pouze v I. třídě.
Na webových stránkách www.mskelc.cz najdou rodiče seznam věcí, které budou děti
ve školce potřebovat. Informační schůzka proběhne na začátku září.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům naší mateřské školy za vynaložené úsilí při práci, rodičům dětí a zřizovateli Městu Kelč za podporu a dobrou spoluprá13
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ci. Vám všem přeji za celý kolektiv mateřské školy hodně sluníčka a hezkých zážitků s
dětmi na prázdninových cestách a aby děti nezahálely a nezapomněly, co se za celý rok
naučily. V září se na Vás opět těšíme!
PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH OD 1. 9. 2016 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KELČ
Důležitá životní změna čeká děti, pro které se 1. září mateřská škola otevře poprvé.
Máme pár užitečných tipů na praktické dovednosti usnadňující přechod dítěte z rodiny do mateřské školy. Všechny níže uvedené dovednosti a znalosti zajistí Vašemu
dítěti při vstupu do MŠ pocit jistoty a bezpečí, vytváří základ sebedůvěry – dítě se
v MŠ lépe cítí.
• Umím si umýt ruce
• Samostatně používám ručník
• Nepoužívám v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny
• Umím používat WC (nepoužívám nočník!)
• Umím se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky
• Aktivně hlásím své potřeby!
• Sedím při jídle u stolu
• Umím pít z hrnečku
• Umím jíst sám/a lžící, ev. dětským příborem (nekrmte mě!)
• Při obědě jím nejen polévku, ale i hlavní jídlo
• Umím ukusovat z ½ krajíčku chleba (včetně kůrky, nekrájet na dílky)
• Jsem zvyklý/á na pestré složení stravy
• Zvládám déletrvající chůzi (nevozte mě všude autem nebo na kočárku!)
• Umím manipulovat s předměty (stavění kostek)
• Rád/a si kreslím, čmárám, svůj výtvor pojmenuji
• Umím být chvíli sám/a a bez svých blízkých
• Přizpůsobím se novým podmínkám: pobytu ve větším kolektivu, pobytu v novém
prostředí, déletrvajícímu odloučení od blízkých, pobytu v rušnějším prostředí
• Jsem rád/a s ostatními dětmi
• Umím vyjádřit své potřeby a přání (poprosit, poděkovat, pozdravit)
• Ukládám hračky či pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno
• Navazuji mluvní a oční kontakt při komunikaci
• Orientuji se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění
• Reprodukuji krátké písničky a říkanky, popíšu obrázek
A hlavně – nestrašte mě školkou. Školka má být za odměnu, ne za trest!
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
14
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V září oslaví Mateřská škola Kelč 40 let od zahájení provozu v nové budově.
Ráda bych vás požádala o zapůjčení jakýchkoliv, dnes již historických fotografií. Jednalo by se o krátkodobou výpůjčku ke zpracování prezentace, či po dohodě zapůjčení na výstavu fotografií, která bude ke zhlédnutí v rámci Dnů otevřených dveří. Fotografie prosím přineste v průběhu června do mateřské školy.
Děkuji
Šárka Večeřová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Vystoupení s dravci
Ochrana dravých ptáků není lidem příliš známá. V této kategorii se přitom nachází
největší množství ohrožených druhů u nás.
S dravcem se lidé většinou setkají jen na velkou vzdálenost a jedná se především o
běžné druhy. Pokud se už dostanou do bezprostřední blízkosti, jedná se většinou o poraněného dravce. Bohužel v této situaci lidé často neví, jak se mají k dravci chovat a co
by měli pro zraněné zvíře udělat. Aby se povědomí lidí v této oblasti zlepšovalo, existuje
např. už od r. 1991 společnost Seiferos, která vznikla z podnětu tří nadšenců – sokolníků
a jejímž hlavním cílem byla od samého začátku široká osvěta, především prostřednictvím
výukových programů na základních školách, a záchrana opuštěných a zraněných dravců.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy, jejíž hlavní základna se nachází v
Kuřimi u Brna, je schopna se postarat celoročně nejméně o stovku ptáků. Má v provozu
tři stanice rozmístěné na území Brno-venkov, každou o kapacitě třinácti stabilních a několika mobilních voliér. Provoz v nich je nepřetržitý.
My jsme skupinu Seiferos přivítali již poněkolikáté a k prezentaci nám posloužilo
fotbalové hřiště.. Žáci se rozmístili kolem ohraničeného prostoru, v němž byli umístěni
dravci. Výklad a povídání průvodců byl velmi zajímavý a vhodný jak pro mladší, tak pro
starší žáky. Výklad byl přenášen profesionální zvukovou aparaturou.
Čas vystoupení byl vhodně doplněn i letovými ukázkami.
Žáci mohli vidět zblízka jak: výr velký, naše největší sova, chytá ve dne maketu veverky, raroh velký uloví obratného zajíce, sokol lovecký chytá vyhozenou maketu bažanta,
raroh jižní pronásleduje kličkujícího sysla, sokol stěhovavý v rychlosti až 200km/h uloví
koroptev, sova pálená neslyšně zakrouží a dosedá na ruku, jestřáb lesní v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu, puštík obecný dosedá vybranému žákovi na ruku, orel stepní
dohání běžící lišku, orel bělohlavý zakrouží majestátně nad našimi hlavami.
15
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Sportovní den ve škole
Na začátek června chystáme velký sportovní den, jehož se samozřejmě zúčastní
naši žáci a učitelé, ale účast nabízíme i veřejnosti, neboť místo konání je dostatečně
velké (fotbalové hřiště a jeho blízké okolí) a disciplíny tak pestré, že by si možná ze
zvědavosti vyzkoušet si je vybrali i ostatní. Kromě disciplín ze skupiny tzv. seriózních,
např. běh na 50 m nebo přeskoky přes švihadlo, si účastníci budou moci vyzkoušet
např. hod medicinbalem vzad, běh na chůdách, lov rybiček, popř. zkusí vylézt a udržet
se na kinballu. Disciplín bude kolem dvaceti a budou rozděleny podle charakteru na
individuální, pak na soutěžní jeden proti jednomu a na dovednosti. Myslíme si, že
každému máme co nabídnout, důležité bude se nebát a nestydět se před ostatními. Na
děti budou čekat také odměny. Toto vše už je naplánováno, jediné, co neovlivníme,
je počasí, tak doufejme, že nás nenechá na holičkách a v týdnu od 6. června se aspoň
jeden hezký den objeví.
PhDr.Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ INFORMUJE
Žáci OU Kelč se každoročně zúčastňují řady zajímavých soutěží, přednášek a exkurzí. Z mnoha těchto akcí, které proběhly, bychom Vám chtěli některé přiblížit.

Cvrčovická kopretina
Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se žáci 1. ročníku oboru Zahradnické práce Dominika Hrušková a Martin Bílek zúčastnili aranžerské soutěže Cvrčovická kopretina v malebném
jihomoravské vesničce Cvrčovice v tamním Odborném učilišti. Žáci soutěžili ve třech
úkolech. Dva měly svatební tématiku a šlo o parter - podlouhlou vazbu
na stůl a o korsáž na klopu pro ženicha. Domča šla do růžových odstínů karafiátů a Martin aranžoval
z trsových červených růží. Třetím
úkolem byl jarní věneček z umělých
nebo suchých květin. Věneček se
oběma podařil nejvíc. Vzhledem k
jejich první soutěži, na nejvyšší místa nedosáhli.
16

červen 2016

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Jarní Flóra Olomouc
Ve dnech 21. 4. – 24. 4. 2016 se po 37. Flóra Olomouc opět zahalila do jarních květů.
Všechna aranžmá a expozice byly zhotoveny k sedmistému výročí narození nejvýznamnějšího českého panovníka – krále a císaře Karla IV. Naše učiliště se jako každoročně
zapojilo do přípravných akcí a v hlavním pavilonu jsme měli expozici na téma Karel IV. a
jak vypadal venkov za jeho vlády. Při této příležitosti bychom chtěli vyzdvihnout spolupráci se Základní školou v Kelči, s paní učitelkou Mgr. Janou Kubieňovou a žáky 6. třídy,
kteří nám zhotovili k naší expozici obrázky na dotvoření iluze středověku. Všechny byly
moc pěkné a velice za ně děkujeme. Výstavu učiliště pořádá společně pod záštitou Českého zahrádkářského svazu a žáci se zapojili do soutěže o nejlepší expozici. Letos jsme si
odvezli 3. místo. Na instalaci výstavy se podíleli žáci druhého a třetího ročníku – Vojta
Petřek, Natálie Kretková a Tomáš Patočka. Natálie s Vojtou aranžovali květy, Tomáš se
podílel na prostorových úpravách. Nahlédněte do atmosféry buď v naší galerii nebo na
stránkách: http://oukelc.rajce.idnes.cz/Flora_2016/
Pavla Honešová

Canisterapie
Ve středu 20. dubna 2016 proběhla v našem učilišti přednáška pro žáky Pečovatelského oboru a Praktické školy o canisterapii. Jde o léčebnou metodu psychosociálního
a fyziorehabilitačního působení na problémové osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Jedná se o setkání psí a lidské energie. Terapie přináší prožitky,
které osloví duši každého z nás a spustí procesy, které vedou k léčení tělesné schránky.
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Naše pozvání přijal pan Ladislav Došek ze sdružení Podané ruce, který přivedl dvě
fenky německého ovčáka. Věnoval nám tři a půl hodiny času, který vyplnil nejenom
teorií, ale hlavně praktickými ukázkami konkrétní práce svých psů. Všichni přítomní
žáci včetně pedagogů se zapojili a prožili velmi emocionálně pozitivní zážitky. Za obdivuhodnou, ale také velmi náročnou práci bychom i touto cestou chtěli poděkovat všem
lidem, kteří i takto pomáhají potřebným.
Mgr. Jana Cindler

Soutěž učnů Kaufland Praha
Tradiční první pondělí v měsíci květnu pořádá společnost Kaufland pro své
žáky odborných výcviků celorepublikovou soutěž. Opět jsme vyslali do Prahy
čtyřčlennou skupinu žáků, tři z hranické filiálky a jednu z filiálky vsetínské. Z
různých provozoven naší republiky přijelo soutěžit více než 30 žáků. Žáci plnili
tyto úkoly: písemný test, který obsahoval 26 otázek, seřazení zboží podle ceny,
znalost bezpečnostních prvků, komunikace se zákazníkem, ořez kartonu, výměna pásky ve váze a jízda s paletovým vozíkem mezi překážkami. Ve vysoké
konkurenci jsme obsadili druhé místo, a to za první ročník, peněžní odměnu a
diplom přijala naše žákyně Simona Rozsívalová.
Hana Stomšíková
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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
10.
MA
So
04.06.2016 16:30
11.
MA
Ne
12.06.2016 16:30
12.
MA
So
18.06.2016 16:30

Utkání
Kelč A
Val. Klobouky
Kelč A

Vlachovice
Kelč A
Dolní Bečva

JARO 2016 DOROST – OP Dorost zákl.část sk. B
Kolo Družstvo Den Datum
Zač. utkání
DO
NE 05.06.2016 13:00
DO
SO
11.06.2016 10:00

Utkání
Juřinka
Kelč

Kelč
Vigantice

JARO 2016 ST.ŽÁCI - OP st.žáci
Kolo Družstvo Den Datum
9.
SŽ
05.06.2016
10.
SŽ
12.06.2016
11.
SŽ
19.06.2016

Zač. utkání
09:30
14:00
09:30

Utkání
Kelč
Val.Bysřice
Kelč

Ústí
Kelč
Halenkov

Zač. utkání
11:15

Utkání
Kelč
Kelč

Dolní Bečva
volný los

JARO 2016 – OP St. Přípravka sk.B
Kolo Družstvo Den Datum
8.
SP
05.06.2016
9.
SP
12.06.2016

Zač. utkání
14:00
14:00

Utkání
Jarcová
Kelč

Kelč
Police

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

Zač. utkání
14:00

Utkání
formou turnaje

JARO 2016 – OP Mladší žáci sk.B
Kolo Družstvo Den Datum
8.
MŽ
05.06.2016
9.
MŽ
12.06.2016

Zpracoval: Pajdla Lubomír, Srkalová Jemelková Pavlína, Aleš Škařupa
Právo na změny vyhrazeno, sledujte prosím www.fotbal-kelc.cz pro aktualizaci!!
19
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Ohlédnutí za končící sezónou FBC Orel Kelč
V uplynulé sezoně hrály naše týmy v kategoriích přípravka, elévi a starší žáci ligové soutěže ČFbU a muži Orelskou florbalovou ligu. Od počátku soutěží nás trápila
typická kelečská bolest způsobená nedisciplinovaností hráčů a jejich rodičů. Na jednotlivých turnajích nám totiž chyběli hráči. Zkrátka valná část hráčů, či spíše rodičů
dává před ligovými turnaji přednost jiným aktivitám a díky tomu se zápasy hrají v
malém počtu hráčů, nebo se na turnaj nesejde dostatečný počet hráčů a kromě kontumace nás čekaly i pokuty. Někdy marně přemýšlím nad tím, proč někteří rodiče své
děti přihlašují do florbalu, když je pak na zápasy nepřihlásí.
Výsledky přípravky stály na výkonech Adama Hegara a Tomáše Hovorky, což jsou
největší talenty v této kategorii. Začátek sezony vynechal Adam, který rehabilitoval
zlomené ruce z prázdnin, po Novém roce se zase zranil Tomáš, takže se přípravka v
plné síle sešla až koncem sezony. Tým navíc posílila nově příchozí děvčata (dívčí útok
Barbora Dohnalová, Markéta Pavlíková, Dáša Hradilová) a nadějný hráč Tomáš Porazil a díky tomu se poslední turnaje odehrály s výbornými výsledky. V této kategorii
také chybí stabilní brankář, zkoušeli to Saša Přívratská, Pavel Gába, Vojta Valenta, ale
není každému dáno se do brány postavit. Na tomto postu musíme ještě zapracovat.
V elévech se podařilo přesvědčit rodiče Romana Hlocha, že je to opravdu talentovaný brankář a získali jsme v něm velkou oporu v bráně. Původně chtěl chytat Martin
Hruška, měl dokonce vlastní výstroj, ale po měsíci zjistil, že ho florbal vlastně nebaví.
Tak šel do brány Roman a chytal výborně! A když se k němu svými výkony přidali
hráči Patrik Mašlaň, Damián Lukáš, Jarda Policar a později i Adam Škařupa v útoku
s Adamem a Tomášem z přípravky, byla radost se na kluky dívat, jak jim to šlo. (Tito
hráči budou v příští sezoně tvořit základ týmu mladších žáků a upřímně se těším na
jejich výkony). Výborně jim sekundovaly i dívky Veronika Macečková, Simona Hradilová, Tereza Richterová a nadějná brankářka Natálie Škařupová. V této kategorii
se také odehrály zápasy čistě dívčích týmů, a to na turnaji ve Zlíně. Holky doplnily
mladší žákyně Veronika Pavlíková, Marie Šindelková a Klára Porazilová a společně
odehrály dva zápasy proti 1. AC Brod a FBC Slovácko. Na několika turnajích se objevil i Jirka Novák.
V obou kategoriích se nevedou statistiky, takže umístění týmů není známo. Důležitá je hra samotná a tou nám kluci i děvčata dělají radost.
Ve starších žácích se naplno projevil onen neduh, o kterém jsem psal na začátku.
Tomu odpovídaly i výsledky. Po polovině sezony se výrazně zlepšil přístup hráčů k
tréninkům i k zápasům, přesto skončili poslední s jedinou výhrou. Jako trenér musím vyzdvihnout výkon a nadšení brankáře Michaela Hrušky a také zlepšený výkon
21
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hráčů Jana Jiránka, Pavla Honse a Františka Trčky. Jelikož dorostence nebudeme přihlašovat, přejeme klukům hodně štěstí v jejich nových klubech.
Muži skončili v základní skupině OFL divize sever na čtvrtém místě, do finále
nepostoupili.
Naše hráče a hráčky čeká ještě domácí neligový turnaj mladších žáků a žákyň 5. 6.
2016 a vybraní hráči jedou s týmem Holešova na čtyřdenní turnaj do Brna.
Do příští sezony nově přihlašujeme družstva mladších a starších žákyň!! Pokud
máte doma šikovnou dívenku a chcete, aby se věnovala kolektivnímu sportu, pošlete ji
k nám na tréninky!! Více informací naleznete na stránkách oddílu www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René, hlavní trenér mládeže
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P O Z V Á N K A

V neděli 5.6.2016 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Babice soutěž v požárním
sportu mužů a žen „O Pohár starosty SDH Babice“, zařazenou do Velké ceny
OSH Přerov. Závody se konají na hasičském cvičišti v Babicích.
Začátek je v 9,30 hod.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči z Babic.

Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 1.52016 se uskutečnilo po roce na střelnici SSK Kelč první kolo ,,Kelečské
střelecké ligy 2016 „ soutěže SP (30+30). Týden před začátkem střelecké ligy dne
24.4.2016 proběhl na střelnici v rámci přípravy na soutěž klubový závod ve střelbě z
pistole SP (15+15). Závodu se zúčastnilo 8 domácích střelců. Na stupních vítězů se
umístil na prvním místě pan František Janča, na druhém místě pan Petr Vavřík a na
třetím místě pan Antonín Pitrun, dále na čtvrtém místě se umístil pan Miroslav Marejka, na pátém místě pan Rostislav Nepustil, na šestém místě pan František Jiříček,
na sedmém místě pan Josef Němec, na osmém místě pan Vít Rušar. Prvního kola
,,Kelečské střelecké ligy“ se zúčastnilo celkem 14 střelců, z toho 4 z domácího SSK.
Výsledky 1.kola:
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 547 bodů (z 600 možných)
2. Miroslav Mitáš (SSK Buchlovice) s nástřelem 541bodů
3. Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 540 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
6. František Janča s nástřelem 523 bodů
11. Miroslav Marejka s nástřelem 472 bodů
12. Antonín Pitrun s nástřelem 467 bodů
13. Josef Němec s nástřelem 428 bodů
Druhé kolo Kelečské střelecké ligy se uskuteční na střelnici v neděli dne 5. června
2016. Srdečně zveme všechny příznivce střeleckého sportu.
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2016“ a další informace pro širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu - www.
ssk-kelc.webnode.cz
Nepustil (SSK Kelč 0464)
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RŮZNÉ

Modeláři Kelč
Jarní měsíce jsou pro modeláře časem výstav a soutěží. Tuto sezonu jsme začínali v Kelči velkou výstavou KIT SHOW KELČ 2016 ve dnech 23. a 24.dubna.
Snažili jsme se, abychom vystavovatelům a divákům připravili pěkné a pohodové
dva dny spojené s atraktivním doplňkovým programem. Podle ohlasů vystavovatelů i diváků je tato výstava stále více a více vyhledávanější pro svou jedinečnou
přátelskou atmosféru. Jsme rádi, že jsme mohli divákům nabídnout průřez celé
modelářské činnosti. Velkou pozornost jsme věnovali přípravě a uskutečnění doprovodných programů, které sklidily u diváků a hlavně u dětí velký ohlas. Letos
jsme rozšířili oblast výstavy o stavebnice Lego, také s úspěchem. Každého malého
i velkého modeláře jsme odměnili diplomem a účastnickou cenou. Také jsme odměnili zvláštní cenou pana Jana Pitruna za dlouholetou modelářskou práci a ing.
Lubomíra Zenzingra za propagaci naší modelářské činnosti. Je nutné zdůraznit, že
veškerá tato činnost by se neobešla bez příspěvků našich sponzorů, kterým tímto velice děkujeme. Je nutné také vyzvednout vstřícnou pomoc Městského úřadu
Kelč za zajištění KD a logistickou přípravu naší výstavy. Příští rok bychom chtěli,
kromě toho, co jsme již letos nabídli, rozšířit doprovodné programy o další atraktivní a zábavné technické věci. Jsme si vědomi, že jsme nasadili pomyslnou laťku
hodně vysoko, ale věříme,že ji ještě překonáme.Velkou motivací pro nás je velká
divácká návštěvnost nejen z Kelče, ale i ze širokého okolí. Těšíme se spolu s vámi
na další, již 8.ročník KIT SHOW KELČ 2017.

Modelářské jaro pokračuje…
O týden později .t.j. 31.4. a 1.5. jsme se se svými modely zúčastnili mezinárodní soutěže Beskyd show 2016 v Kopřivnici. Tam jsme se prezentovali s modely
letadel,dvouplošníků,boj.techniky a lodí. Z této soutěže jsme si odnesli 1.místo za
model Mig 23 v barvách letiště Čáslav a 4.místo loď USS Arizona. V kategorii
dvouplošníků došlo k technické chybě při přejímce, proto nebyly naše modely
hodnoceny. Dá se říci, že jsme se opět zařadili mezi přední modelářské kluby.
V sobotu 21.5. jsme jeli se svými modely na bodovací soutěž do Brumova-Bylnice. Tato soutěž je hodnocena jako soutěž 1. kategorie dle soutěžního řádu
ČR. Byla pro nás více než úspěšná, odvezli jsme si 5 vyhodnocených modelů, a to:
1. místo – letadla s plátěným povrchem, dvě 2. místa – za loď Franklin a dioráma
24

červen 2016

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

tanku KV-2 a dvě 3. místa – za dioráma Nehoda není náhoda a letadlo dvouplošník 1:72. I tato soutěž byla pro nás velice úspěšná. Nyní nás čeká výstava a soutěž
v Tovačově a vrchol modelářské sezony na Zlín kit 2016. Jedná se o mezinárodní
soutěž, která se započítává do mistrovství ČR. Tak nám naši příznivci držte palce!
Za modeláře Kelč Pajdla Miroslav

Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči, milí farníci,
letošní májové pobožnosti konané pravidelně v 19 hodin v kostele svaté Kateřiny
jsou již minulostí, nadchází měsíc červen, který je v katolické tradici spojený s úctou
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Během tohoto měsíce budete mít více příležitostí k
adorační modlitbě v tichu farního kostela, na konci června pak oslavíme patrony
farnosti svaté apoštoly a mučedníky Petra a Pavla.
Na druhý červnový pátek mám zvláštní pozvání pro ty, kdo do kostela zavítají
jen zřídka na návštěvu. 10. 6. bude po celé střední Evropě probíhat akce s názvem
„Noc kostelů“. Z naší farnosti se do ní letos zapojí věřící z Kladerub, Zámrsk a v Kelči
budou během tohoto pátečního večera zpřístupněny oba kostely. Do svaté Kateřiny
u náměstí se můžete přijít podívat na připomínku trpících křesťanů v misijních zemích. Ve farním kostele bude program letos zaměřen na mladší návštěvníky, které
budou provázet dobově oblečené postavy představující historii i současnost života
farnosti. Hned následující neděli 12. 6. bude ve farním kostele pouze ranní mše sv.,
protože v 8:15 pojedeme třemi autobusy na Svatý Hostýn na pouť naší farnosti. V deset hodin vyjde procesí se sochou Panny Marie od vodní kaple po schodech k basilice
na mši svatou v 10:15.
Na pastorační radě jsme se minulý měsíc věnovali jednomu dotazu, který vyvolal
bouřlivou diskusi. V Kelči je starobylý zvyk, zvonit ranní klekání v pět hodin a pastorační rada se usnesla, že to tak má být i nadále. Považujeme za dobré osvětlit, že hlas
zvonu je pro věřící pozváním k denní modlitbě a pozvednutí mysli k Dárci života.
Katoličtí křesťané třikrát denně recitovali a mnozí dnes třeba v duchu stále říkají v
odpověď na zvonění modlitbu „Anděl Páně zvěstoval Panně Marii“, nebo o velikonocích „Raduj se Královno nebeská“. I když je dnes většina pracovních míst spojena s jinou dobou nástupu do služby, než tomu bylo v době našich zemědělstvím se živících
předků, ranní a večerní zvonění nás vždy znovu upozorní, že někdo musí pracovat
pro nás, abychom mohli jíst a Někdo dobrý dává déšť, slunce a vzduch tomu, co žije a
roste. Děkuji všem, kdo děkují s námi za dar země a času, kde se neválčí.
Požehnaný vstup do léta přeje o. Jan Bleša, farář
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Postní almužna 2016
„Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje
i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či
myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí
pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc
potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout
jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.“
To jsou slova pana arcibiskupa Jana Graubnera.
Letošní výtěžek postního snažení farností našeho děkanátu činí 101 989,-Kč.
Tato částka je určena zejména na pomoc lidem v nouzi.
Za finanční dary srdečně děkujeme.
Charita Valašské Meziříčí

Výsledky Postní Almužny 2016
Děkanát Valašské Meziříčí
Branky
Dolní Bečva
Horní Bečva
Hutisko
Choryně
Kelč
Lešná
Loučka

3 573,00 Kč
4 381,00 Kč
3 114,00 Kč
10 950,00 Kč
2 000,00 Kč
13 826,00 Kč
4 133,00 Kč
4 160,00 Kč

Rožnov
Valašská Bystřice
Valašské Meziříčí
Veselá
Vidče
Zašová
Zubří
Celkem
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18 888,00 Kč
5 100,00 Kč
17 707,00 Kč
3 400,00 Kč
1 394,00 Kč
7 000,00 Kč
2 363,00 Kč
101 989,00 Kč
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Rybářské závody 2016 – Chmelník
V sobotu 7.května 2016 se na rybníku Chmelník v Kelči konal 26.ročník rybářských závodů. Závodů se za pěkného počasí zúčastnilo celkem 78 závodníků (64
dospělých a 14 dětí do 15 let). Výsledky závodů:
Největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
Poř. Jméno a příjmení
Místní organizace
1.
Silvestr HOLÁSEK Choryně
2.
Bohumil HRUŠKA Val.Meziříčí
3.
Tomáš ČOČEK
Kelč
4.
Miroslav SEHNAL Přerov
5.
Pavel KREJČIŘÍK Lipník n/B
6.
Tomáš SKÝPALA Val.Meziříčí
7.
Miroslav SKÝPALA Val.Meziříčí
8.
Tomáš DOROTÍK Val.Meziříčí
9.
Zdeněk MATULA Ostrava
10. Daniel KOVAŘČÍK Hustopeče n/B

Počet ryb
14 ks
13 ks
12 ks
9 ks
7 ks
6 ks
6 ks
6 ks
5 ks
5 ks

Celková délka
604 cm
577 cm
509 cm
366 cm
317 cm
251 cm
247 cm
245 cm
221 cm
202 cm

Největší úlovek kaprů a amurů – děti
Poř. Jméno a příjmení
Místní organizace
1.
Matyáš ZEDEK
Kelč
2.
Tomáš ŘEHÁK
Milenov
3.
Lukáš SEHNALÍK Valaš. Meziříčí
4.
Šimon MACHAČ Hustopeče n/B
5.
Roman UHLÍŘ
Val.Meziříčí

Počet ryb
4 ks
3 ks
3 ks
3 ks
2 ks

Celková délka
169 cm
137 cm
131 cm
107 cm
80 cm

Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme závodníkům, návštěvníkům a
všem členům ČRS, z.s., MO Kelč, kteří se podíleli na organizaci letošních závodů.
V neposlední řadě je nutno poděkovat za pomoc a spolupráci při přípravě závodů
těmto subjektům: MěÚ Kelč, SDH Kelč a TJ Kelč – oddíl kopaná.
Děkujeme sponzorům letošní tomboly:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a s., KELEČSKO, a.s., Pstruhařství – Vlastimil
Raška, Akord Kelč – Radek Pajdla, Montáž oken – Petr Smahel, Gasmont – Roman
Večeřa, Mlýn Kelč - Petr Vavřík, SportServis Kelč – ing.Karel Gába, Hasiči Babice,
Elektro+ nábytek – Lubor Pitrun , Město Kelč, Odborné učiliště Kelč, Probi Kelč –
Ing.Zdeněk Hlavica, prodejna smíšeného zboží Kelč – U Kubů, stavebniny Stavospol
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Prostějov, Pavel Bagar – Česká pojišťovna, UHER Company – František Uher, prodejna potravin Všechovice – Božena Číhalová, trafika Všechovice – Václav Horáček, Omnis s.r.o. Všechovice – Vladimír Pešl, Cukrárna Všechovice – p.Huňková,
Vodo–topo – Alois Gerla, Washina Engineering Bystřice p/H – ing.Jiří Vašina.
Několik fotek z letošních rybářských závodů je možné zhlédnout na adrese:
http://www.kelc.cz/zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/
Jaroslav Orel

Program RC Slůně na červen 2016
• Úterý 7.6.2016 od 9:00 hod. UGANDA – život a postavení ženy ve společnosti, zdravotní péče . . . Přednáška s Mgr. Karolínou Kutálkovou.
• Pondělí 13.6.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Malování
na trička (přineste si prosím tričko nebo i jiný oděv, který byste chtěli svému dítěti
/nebo sobě/ vylepšit). Povídání o prázdninách – tipy, kam na výlety. Dovolená s
dětmi a jak si ji nejlépe užít .......
• Úterý 21.6.2016 od 9:00 hod. „Hurá na prázdniny!“ – tvoření a hry pro děti, recepty na letní ovocné dobroty, koktejly a domácí zmrzlinu. . . . Beseda na téma: Jak
usnadnit dítěti vstup do mateřské školy – praktické rady a doporučení.
V době letních prázdnin (červenec, srpen) bude RC Slůně UZAVŘENO.
Bc. Veronika Mlčáková

Ohlédnutí za 20. ročníkem Květinového dne v Kelči
Ve středu 11. 5. 2016 proběhla v našem městě celostátní sbírka Ligy proti rakovině
nazvaná KVĚTINOVÝ DEN. Symbolem této sbírky po mnoho let je květ měsíčku lékařského, letos doplňovala tento kvítek stužka RŮŽOVÉ barvy. Projekt LPR má za cíl
zlepšení života nádorově nemocných a podporu onkologických výzkumných projektů. Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v letošním dnu prodáno 250 kvítků v celkové
hodnotě 7208 Kč (průměr na 1 kvítek 28,83 Kč). Pro srovnání: v loňském roce bylo
vybráno za 250 ks kvítků 6887 Kč (průměr na 1 kvítek vyšel 27,55 Kč). Je potěšující,
že v našem městě se průměr na jednu kytičku ročně zvyšuje průměrně o 1,89 Kč. Pokud chcete ještě přispět formou e-kytičky, můžete poslat DMS ve tvaru DMS KVET
na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč. LPR Praha obdrží 28,50 Kč. Info na www.
darcovskasms.cz. Děkujeme všem, kteří přispěli a podpořili dobrou věc.
skautky a Hanka Stromšíková
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UZÁVĚRKA - ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK
PRO TÁBOR 8. - 12. 8. 2016
NA BEFARKU V KELČI JE 24. 6. 2016.
Studentky a studenti SZŠ Hranice na zahraničních stážích
Studentky a studenti SZŠ Hranice absolvovali ve
školním roce 2015/16 odborné stáže v zahraničí v
rámci programu Erasmus+, mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků Evropské unie. Škola získala opakovaně grant prostřednictvím národní agentury Dům zahraniční spolupráce
v Praze v rámci výzvy 2015 na projekt 2015-1-CZ01-KA102-013006 s názvem Zdravotníci v Evropě. Celkem 2 třítýdenní odborné stáže absolvovalo 22 studentů, z toho
10 v jihoanglickém městě Portsmouth a 12 na ostrově Malta. Do Anglie vyjela také
studentka z Kelče Hana Radová, která pracovala v domově seniorů Meadow House
Care Home v Portsmouth. Zahraniční stáže doplnily odbornou praxi studentů, kterou
vykonávají ve zdravotnických zařízeních v Hranicích a Přerově. Osmnáct mladých
lidí pracovalo v domovech seniorů s pečovateli a zdravotními sestrami, pomáhali s
hygienou, stravováním a aktivizací klientů. Čtyři děvčata vykonávala praxi v jeslích,
kde pečovala o děti do tří let. Účastníci stáží měli možnost nejen procvičovat úkony,
které běžně provádí na praxi ve zdravotnických zařízeních v Česku, ale také se seznamovali s odlišnými postupy a pomůckami používanými v zahraničí. Studenti byli
ubytovaní v rodinách, každý den dojížděli do práce místní dopravou a ve volném čase
měli možnost poznávat místní zajímavosti. Komunikace na pracovištích, v rodinách
i ve volném čase probíhala v angličtině. O víkendech studenti podnikali výlety např.
do Londýna, na ostrov Isle of Wight v Anglii a prozkoumali celou Maltu včetně přilehlého ostrova Gozo. Po celou dobu poznávali stážisté každodenní život místních
lidí, byli v kontaktu i se zahraničními pracovníky a studenty. Přínos odborných stáží
v evropských zemích spočívá nejen v rozšíření profesionálních dovedností, ale také v
poznávání kultury a historie zemí Evropské unie.
Zina Barvenčíková, vedoucí 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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Žáci SPŠ Hranice opět absolvovali praxi v Anglii
a v Portugalsku v rámci projektu Erasmus+
V období od 1. 5. do 14. 5.2016 – vykonalo
prvních 26 žáků naší školy svou odbornou praxi v zahraničí. Do konce září vyjede celkem 48
žáků. Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě,
který je financován prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční
spolupráce. Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013026 s názvem Za zkušeností do
Evropy.
1) První skupina našich 11 žáků (zastoupení z 5 oborů) se zúčastnila 2 týdenní
odborné praxe v jihoanglickém přístavním městě Portsmouth, kde odbornou praxi
většina žáků absolvovala přímo v anglických firmách. Bydleli každý samostatně v hostitelských rodinách, museli sami jezdit do své firmy autobusem či vlakem a dorozumívat se anglicky sami za sebe, protože doprovodná osoba Mgr. Šárka Vlková nemohla
být neustále se všemi najednou.
Žáci pracovali v těchto firmách:
- Medine Joinery, Hayling Island - výroba oken (hoši z ND2: Mario Tvrdoň a z ND3 Michal Holiš)
- Pressco, Portsmouth - obsluha CNC
strojů (ME3: Jakub Holán a Richard
Honeš)
- ENL Ltd., Portsmouth – obsluha
CNC strojů (ME3: Josef Kachel)
- Chichester College – oddělení strojnictví – (ME2: Jiří Vavřík)
- British Heart Foundation – obchod
s elektronikou a nábytkem - ZA2:
Otakar Holaňa a PO3: Jakub Perutka
- lékárny – žáci oboru Aplikovaná
chemie třída CH3: Vilma Pavelková:
Lalys Pharmacy, Lukáš Plesník: Drayton Community Pharmacy, Denisa
Kopečná: Everets Pharmacy
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O víkendu žáci navštívili Londýn, místní námořní muzeum, ostrov Wight.
Ríšovy postřehy:
RICHARD HONEŠ ME3: „Pobyt v
Anglii jsem si velmi užil. Měli jsme štěstí
na slunečné počasí. Hostitelská rodina
byla velmi vstřícná a paní domácí mi
vždy se vším ráda pomohla. Práci musím
taky pochválit, naučil jsem se mnoho nových věcí ohledně CNC strojů. Z Anglie
jsem si domů přivezl jen samé dobré zážitky“.
2) Druhou skupinu tvořilo 15 žáků
chemiků a hasičů, kteří byli v portugalském Torres Vedras. A to 8 žáků oboru
CH (Adéla Horáková, Karolína Klajná,
Romana Ludwigová, David Markusík,
Dušan Matuška, Kateřina Nedbalová,
Jan Rák a Adéla Vašíčková) s Mgr. Janem
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Mlčůchem. Dalších 7 žáků oboru PO (hasiči) pod vedením Mgr. Aleše Navrátila (Nikola Bílá, Lukáš Chovanec, Daniel Kohut, Petr Kovář, Petr Pluháček, Marek Majer a
Karolína Šablaturová). Chemici analyzovali vodu v laboratořích místní střední školy
Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira. Hasiči absolvovali svou praxi na místní hasičské stanici Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Torres Vedras
O víkendu navštívili pláž, Lisabon, palác v Mafře a Sintře.
V červnu vyjede 10 hasičů do portugalské oblasti Algarve (Faro, Loule) a v září
12 žáků na Maltu.
Škola získala grant i pro další školní rok, kdy stávající destinace budou rozšířeny
o Irsko a Slovensko.
organizátor akce: Pavlína Vavříková
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.

INZERCE
Znovuotevření prodejny v bývalém areálu LOANY
(nyní areál JACK WEST)
společnosti Zuzana Pavelková
Mimo kojeneckého a dětského oblečení nabízíme
i velký výběr ponožkového zboží a spodního prádla
pro dospělé (kalhotky, trenky, tílka, ponožky apod.)
!!!!VŠE ZA VELMI VÝHODNÉ, NÍZKÉ CENY!!!!
Od 1.6.2016 bude při nákupu nad 500 Kč poskytnuta mimořádná sleva 10%.
PRODEJNÍ DOBA:
pondělí, úterý, středa a pátek
čtvrtek
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Hledá se obsluha do hospody Na Vršku v Němeticích.
Bližší informace obdržíte na telefonu 608 440 401.

SKLENÁŘSTVÍ - RÁMOVÁNÍ
Hranická 321, Valašské Meziříčí
* tel.: 573 034 031 * 736 438 026 * 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

Servis PC, notebooků,
prodej LED osvětlení
Mobil: +420 725 993 844
E-mail: info@vt24.eu
www.vt24.eu
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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Miloslav Ševčík

Babice

65 let
Anežka Vozáková

Němetice

70 let
Anna Schillingová
Hans Joachim Drössler
Jarmila Ficková

Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Marie Pavelčíková

Kelč

80 let
Jaroslav Kučera

Kelč

82 let
Anna Rýdlová

Kelč

85 let
Anna Majdlochová

Kelč

87 let
Ladislav Drajsajtl
Alois Holub
Květoslava Jiříčková

88 let
Radomír Slavík
Alois Škarka

Komárovice
Kelč

92 let
Zdenka Rýdlová

Kelč

94 let
Ludmila Hradilová

Komárovice

Narození
Adam Pelc
Sofie Marečková
Lenka Marejková
Damián Martinák

Kelč
Babice
Kelč
Kelč

Úmrtí
Kelč
Kelč
Kelč

Miluše Zimáková
Václav Vinkler

49 let
49 let

Babice
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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