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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Kelč dne 9.5.2016
• Rada schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Lokalita
pro zástavbu rodinných domů Kelč - Bystřická“, podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu
formou otevřeného řízení.
Rada schvaluje zadávací podmínky, včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Lokalita pro
zástavbu rodinných domů Kelč - Bystřická“ dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku „Lokalita pro zástavbu
rodinných domů Kelč - Bystřická“ a to ve složení:
Členové:
náhradníci:
Ing. Karel David
Tomáš Srkala
Zdeněk Porazil
Ing. Jaroslav Orel
Anna Bičanová
Jiří Michalík
Petr Staveník
Jaroslav Staša
Roman Večeřa
Lubomír Pavelka
Rada pověřuje starostu města provedením všech ostatních úkonů zadavatele dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Lokalita
pro zástavbu rodinných domů Kelč - Bystřická“ s tím, že ji starosta bude průběžně informovat o průběhu daného zadávacího řízení.
• Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Oprava místní
komunikace Prokopec“ se zhotovitelem stavby Správa a údržba silnic Valašska,
s.r.o., Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku smlouvy.
• Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektové žádosti v rámci dotačního programu vyhlášeného Zlínským krajem na akci „Dotace na pořízení nové
požární techniky – nákup dopravního automobilu“.

USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kelč dne 23.5.2016
• Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8011048/002 o zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Kelč-Staré Město v rámci stavby
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„Kelč, Tomášek, p.č. 101/2, NNv, NNk“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8011379/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Kelč-Staré Město v rámci stavby „Kelč,
Gajdoš, p.č. 98/2, NNk“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Kelč o přerušení provozu MŠ Kelč v době letních prázdnin a stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání v měsíci srpnu 2016.
Rada schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kelč pro
školní rok 2016 – 2017 na počet 28 dětí v každé třídě.
Rada bere na vědomí zprávy o roční prověrce v oblasti BOZP a požární ochrany
v Mateřské škole Kelč.
Rada bere na vědomí zprávu Obvodního oddělení Policie ČR ve Valašském Meziříčí o stavu veřejného pořádku na úseku trestných činů a přestupků ve městě
Kelč za rok 2015.
Rada souhlasí s umístěním sídla spolků v budovách města Kelč takto:
Kelč č.p. 5 – Český svaz včelařů z.s., Základní organizace Kelč
Kelč č.p. 5 – Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Kelč
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) na akci „Stavba chodníku podél silnice
III/4395 v obci Němetice“.
Rada schvaluje zadávací podmínky, včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií pro zakázku malého rozsahu na akci „Stavba chodníku podél
silnice III/4395 v obci Němetice“ dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Sportovní areál
u ZŠ v Kelči“ se zhotovitelem stavby Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, IČ: 63472902 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Kelč dne 13.6.2016
• Rada schvaluje „Provozní řád“ Sportovního areálu u ZŠ v Kelči dle předloženého
návrhu.
• Rada rozhodla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Lokalita
pro zástavbu rodinných domů Kelč – Bystřická“ o vyloučení uchazečů z důvodů
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dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a to:
- VAST TERCIA, spol. s r.o., se sídlem Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 25857541
- IDS Valašské Meziříčí, spol. s r.o., se sídlem Zašovská 750, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 61943134
- Sdružení SAS4 sdružující společnost SAS4REAL, s.r.o., se sídlem Fulnecká
253, 742 47 Hladké Životice, IČ: 02379139 a společnost SAS4FINISH, s.r.o.,
se sídlem Boloňská 603/5, 109 00 Praha 10, Horní Měcholupy.
Rada rozhodla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Lokalita
pro zástavbu rodinných domů Kelč – Bystřická“ o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou podal uchazeč STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
5, IČ: 60838744.
Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, PSČ
756 43, IČ: 00303925 a společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, IČ: 60838744 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada byla seznámena s žádostí Tělovýchovné jednoty Kelč o přidělení finanční
dotace na podporu oddílu kopané „Muži A“ v roce 2016 a předává ji k projednání
zastupitelstvu.
Rada schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Kanalizační přípojka
pro RD č.p. 306“ na pozemku p.č. 231/3 v k.ú. Kelč-Staré Město s M.N., Kelč
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 30.000,- Kč spolku Sbor dobrovolných
hasičů Kelč na činnost v roce 2016 a oslavy 130. výročí založení SDH Kelč dle
předložené žádosti a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 3.000,- Kč spolku Sdružení rodičů při
Základní škole Kelč, Kelč 229 na akci Sportovní den pro žáky ZŠ Kelč a veřejnost
dne 7.6.2016 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči spolku Sbor
dobrovolných hasičů Kelč na akci „Oslavy 130. výročí založení SDH Kelč“ dne
18.6.2016.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu příhradové trafostanice VS_5518 Kelč ZVOU
Kotelna včetně transformátoru 22/0,4kV, 160kVA a rozvaděče NN 0,4kV na konstrukci stožáru včetně pozemku p.č. 88/2 v k.ú. Kelč-Nové Město.
Rada vyhlašuje záměr směny části pozemku p.č. 2023/11 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Kelč-Nové Město o výměře 33 m2 odměřené v geometrickém
plánu č. 610-54/2016 ze dne 27.5.2016.
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• Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemků p.č. 253/4 a 675/42 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Němetice. Přesná výměra částí pozemků bude stanovena v geometrickém plánu.
• Rada schvaluje Základní škole Kelč podání žádosti o zápis do školského rejstříku
s nejvyšším povoleným počtem zapsaných žáků ve školním klubu ZŠ Kelč, tj.
150 žáků.
• Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřské
školy Kelč z finančních prostředků školy za I. pololetí 2016 dle provedeného hodnocení.

USNESENÍ z 35. zasedání Rady města Kelč dne 20.6.2016
• Rada ruší výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) na akci „Stavba chodníku podél silnice
III/4395 v obci Němetice“ v plném rozsahu.
• Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích města Kelč p.č. 2031 a 2038 v k.ú. Kelč-Nové Město v souvislosti s připravovanou akcí Obnova polních cest a výsadby stromořadí na Strážné dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy
domu č.p. 4 Kelč“ se zhotovitelem stavby Radek Pajdla, Kelč 549, IČ: 68335041,
týkající se změny termínu dokončení stavby a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku smlouvy.
Ing. Karel David, starosta
Ing. Jaroslav Orel, místostarosta

Městská knihovna
4. - 8. 7. 2016
18. - 29. 7. 2016
pátek 12. 8. 2016
pondělí 29. 8. 2016

Sběrný dvůr
v Kelči bude
v době od 5. 7.
do 16. 7. 2016
uzavřen

zavřeno
6
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Svoz odpadů ve městě KELČ - 2. pololetí 2016
Směsný komunální odpad
popelnice 110 l,120 l , 240 l , kontejnery 1100 l,
černé pytle
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
lichý týden : středa - KELČ část města
sudý týden : středa - KELČ část města + místní části
Směsný papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle
8.7.

13.7.

14.9.

9.11.

Tříděný plasty –žluté pytle
10.8.
16.9.
14.10.
11.11.

9.12.

Tříděné sklo - zelené , bílé pytle
30.9.
21.12.

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

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

Do žlutého pytle
na plasty patří:
ČISTÉ A
VYMYTÉ:
plastové obaly od
potravin (PET
láhve), plastové
sáčky,pěnový
polystyrén,fólie,
přepravky,
plastové lišty od
elektroinstalace
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Do oranžového
pytle na nápojový
karton patří:
nápojové
papírové obaly od
džusů,mléka,vína,
limonád,sirupů,
ovocných
šťáv,apod.
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MUDr. Stanislav Kurejko
ordinační hodiny v době prázdnin
4.7.2016 – 5.8.2016
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 9 :00 Loučka
7:00 - 12:00 Kelč
7:00 - 12:00 Branky
7:00 – 12:00 Kelč
7:00 – 12:00 Loučka

10:00 – 12:00 Kelč

8.8.2016 – 19.8.2016 ordinace pondělí – pátek 7:00 – 12:00 zastupuje MUDr. Veronika Mikolajová, sestra Zdenka Ovčačíková bude přítomna denně.
Telefonní čísla:
Kelč
571 641 555
Loučka
571 640 128
Branky
571 637 022

Sportovní areál u základní školy
otevřen od 1. července 2016
provozní doba 8:00 – 20:00 hodin
správce: Mgr. Petr Zátopek, Ladislava Bijová, Petr Minář, tel.: 739 321 496
Cena za používání hřiště je 60 Kč na hodinu (cena je stanovena za využití hřiště, ne na
osobu). Sítě ke všem míčovým hrám jsou k zapůjčení u správce (bez poplatku). Provozní
řád hřiště je umístěn na webových stránkách města, k nahlédnutí u správce a také na
MěÚ v Kelči. Před prvním vstupem na hřiště doporučujeme přečíst provozní řád, aby
nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Udržujte pořádek na hřišti i kolem hřiště
a chovejte se tak, aby hřiště sloužilo i dalším generacím. Je to majetek nás všech.
www.kelc.cz – záložka Sportovní areál u základní školy – zde jsou všechny informace,
změny, kontakty a provozní řád.

XX. Kelečské slavnosti - Poděkování
patří všem návštěvníkům za účast, podařilo se vytvořit báječnou atmosféru. I přes
horké počasí slavnosti navštívilo přes tři tisíce diváků. DĚKUJEME!!!
Z technických důvodů musel být letošní ohňostroj odpálen dříve. Těm, co přišli jen na
ohňostroj a neviděli ho, se omlouváme.
Letošní slavnosti podpořily tyto firmy: KELEČSKO, a.s., AKORD – Radek Pajdla, Radim Horák – podlahy, Vacula silniční s.r.o., Jan Čech – zahradnictví, Antonín Mašlaň
– svítidla, Vladimír Stříteský – autoopravna, Elsap, Lubor Pitrun – elektro.
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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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.
Doprodej volných vstupenek.

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)
11
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Městský úřad Kelč pořádá v sobotu 10. září 2016
autobusový zájezd pro rodiče s dětmi

Za krásami naší země –

Klimkovice a okolí, archeopark Chotěbuz
Program:
Lesní park Klimkovice – procházka naučnou stezkou s programem a návštěva lázní
Archeopark Chotěbuz – prohlídka areálu a poté zastávka v Rybím domě – obří akvárium
Odjezd cca v 7:30 hodin z autobusového
nádraží Kelč (čas odjezdu bude upřesněn)
Příjezd v podvečerních hodinách.
Cena dopravy: děti do 3 let zdarma, děti od
3 do 15 let, studenti s průkazkou 100 Kč,
dospělí 250 Kč. (vstupné si hradí každý sám)
Závazné přihlášky (současně s platbou)
přijímá do 3.9.2016 !!!
Martina Schybolová – MěÚ Kelč,
tel. 571 665913.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Recitační soutěž
Školního kola recitační soutěže se letos zúčastnilo celkem 41 žáků 1. a 2. stupně
a o jejich umístění rozhodovala porota složená ze zástupců tříd a vyučujícíc 1. a stupně
s češtináři z 2. stupně. Rozhodování nebylo jednoduché, protože výkony recitujících byly
výborné, a určit, kdo je nejlepší, bylo někdy opravdu těžké. Proto se např. v každé kategorii objevuje více jmen v jednom pořadí. Porota sledovala, zda soutěžící zvládli text, zda
recitují výrazně, jaký je jejich přednes atp. O umístění často rozhodoval i výběr básničky.
VÝSLEDKY
1. kategorie
1. Aneta Jiříčková
Marie Šatranová
2. Filip Zábranský
Sabina Vaculová
3. Antonín Richter
Bára Šimonová
2. kategorie
1. Jan Buberník
Ondřej Pitrun
2. Arnošt Baďuřík
Markéta Pavlíková
3. Nela Radová
3. kategorie
1. Natálie Brücknerová
2. Adéla Strnadlová
3. Veronika Pavlíková
Teresa Anna Kubieńová
4. kategorie
1. Lumír Kovačik
2. Kateřina Vozáková
Kristýna Hostašová
3. Erika Macková

1.B
2.B
1.A
2.B
2.A
2.B
4. třída
4. třída
3.B
4. třída
4.třída
6.třída
6. třída
6. třída
6. třída
7.B
8. třída
8. třída
7.B

Exkurze do Osvětimi a Krakova
Již několik roků vyjíždíme se žáky 9. tříd na zajímavou a na dojmy opravdu působivou exkurzi do polské Osvětimi, bývalého koncentračního tábora, nyní Muzea
holocaustu, a do Krakova - bývalého královského města.
14
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V Osvětimi jsme během programu, který trval 3,5 hodiny, navštívili koncentrační
tábory Osvětim a Březinka, v nichž během 2. světové války přišlo o život přes 1,5 miliónu lidí z různých zemí Evropy, převážně Židů. Prošli jsme známou branou s nápisem
Arbeit macht frei – Práce osvobozuje. Prohlédli jsme si budovy, v nichž vězni přežívali
(průměrná délka života v koncentráku byla 3 měsíce), spalovnu, plynovou komoru.
Viděli jsme dobové fotografie, dokumenty i osobní věci lidí, kteří zde zahynuli. Průvodce nám vyprávěl o historii tábora, režimu vězňů, jejich práci, o krutých životních
podmínkách a lékařských pokusech. Vyprávění a vystavené exponáty v nás vyvolávaly
mrazení a často vháněly i slzy do očí. Nikdo z nás si ve skutečnosti nedokáže představit tu opravdovou hrůzu a tragédii lidí v Osvětimi a Březince. Návštěva těchto míst
byla velmi cennou zkušeností v jinak spíše teoretickém předmětu dějepis a zároveň
potvrdila, že je potřeba poznávat i smutné kapitoly našich dějin.
V Krakově jsme navštívili hradní komplex Wawel, prohlédli si krakovskou katedrálu, kostel sv Ondřeje, Rynek Glowny, středověké obchodní centrum Sukiennice,
Radniční věž, Mariánský chrám, kostel sv.Vojtěcha, Floriánská bránu.… Bylo toho
hodně, co jsme v pátek 27. května viděli a navštívili a co se nám líbilo.
Exkurze se i letos setkala s kladným ohlasem, což nás jen utvrzuje v tom, že bude
i v dalších letech dobré tuto akci opakovat.

Sportovní den
V úterý 7. června se konal v prostorách fotbalového a asfaltového hřiště u Kulturního domu sportovní den. Byl určen všem žákům školy a také zájemcům z řad veřejnosti. Prostranství je opravdu dostatečně velké, takže se na něj vešlo celkem 19 stanovišť, každé s jedním vyučujícím, popř. tzv. asistentkami z řad žákyň 9. nebo 8. třídy.
Disciplíny byly rozděleny na tzv. individuální (běh na 50 m, skok do dálky, přeskoky
přes švihadlo, skok snožmo do dálky, hod medicinbalem vzad, střelba na koš bez přerušení, hod gumákem na dálku, stavění kostek na sebe a plivnutí třešňové pecky do
dálky), dále na tzv. soutěže jeden proti jednomu (běh na chůdách, běh s míčkem na
lžičce, běh na 10 m s vodou a naplnění nádobky vodou, zavazování šňůrek, souboj na
kladině a lov rybiček) a nakonec to byly disciplíny dovednostní – udržet se alespoň
tři sekundy na kinballu, žonglovat co nejdéle s fotbalovým míčem a trefit se do terče,
který byl na vzdálenost 11 m umístěn ve fotbalové brance. Ihned po zahájení se děti
rozběhly k jednotlivým stanovištím a pak dopoledne velmi hladce a v poklidu plynulo, aniž by nastaly nějaké organizační či jiné komplikace. Někteří vyzkoušeli všechny
disciplíny, jiní si vybírali a opakovaně zlepšovali své výkony jen v konkrétní činnosti.
Každý mohl svůj výkon nahlásit do tabulky rekordů a s výkony jiných porovnávat ten
svůj. Ve škole visí kompletní tabulka rekordů podle disciplín a ročníků.
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Za zdárný průběh celého dopoledne patří dík Mgr. Pavlu Faltýnkovi, který se letos organizace celoškolní akce ujal, a také všem členům pedagogického sboru, kteří
pomáhali dětem na stanovištích, dále manželům Tomáši a Pavlíně Srkalovým, kteří
jednak perfektně připravili plochu hřiště a také otevřeli La Putyku, a také velmi děkujeme Sdružení rodičů, které částkou 10.000 Kč přispělo na nákup odměn pro žáky.

Pulzujeme pro vědu! aneb Veletrh vědy
a výzkumu UP Olomouc 2016
Tento svátek vědy pro všechny generace je jeden z dalších důkazů, že srdce Moravy
skutečně tepe pro vzděláváni. Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého je jednou
z největších popularizačních akcí v celém kraji, jeho dějištěm jsou tradičně
prostory muzea vědy Pevnost poznání, dále areál korunní pevnůstky a budova
Přirodovědecké fakulty UP. Např. v roce 2015 se veletrh konal po celé 2 dny a k 77 interaktivním stankům si své obzory dorazilo rozšířit 5 000 návštěvniků. Cílem Veletrhu vědy a výzkumu je poučnou i zábavnou formou přiblížit svět vědy a vědců nejen
dětem, školákům, studentům, ale i široké veřejnosti. Návštěvníci si pod odborným
dozorem vyzkoušejí více než stovku rozdílných aktivit. Příležitost mají ve dnech
17. a 18. června 2016. Akci navštívili v pátek 17. června naši šesťáci, sedmáci a osmáci.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

SPORT

Kuželkářská liga neregistrovaných - pozvánka
Kuželkáři TJ Kelč zvou všechny stávající hráče, ale zároveň i nové zájemce Kelče
a okolních vesnic na 3. ROČNÍK AMATÉRSKÉ LIGY v kuželkách.
SYSTÉM SOUTĚŽE 2016/17:
- startují čtyřčlenná družstva (i smíšená) jakékoliv věkové kategorie, ale celkový
počet hráčů v týmu není omezen
- disciplína: 4x60 hodů sdružených
- startovné: 100 Kč/zápas
- minimální počet týmů pro zahájení soutěže je šest
- není povolen start registrovaných hráčů
- soutěžní ročník je rozdělen na podzimní a jarní část, systém hraní je dvoukolový
- hracími dny jsou st/čt a pá/so dle domácích utkání týmu TJ Kelč
16
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:
1) věcné ceny obdrží družstva na 1. - 3. místě + vítěz získá putovní pohár
2) vyhlášení a ocenění 3 nejlepších mužů
3) tři nejlepší ženy
4) cena útěchy bude připravena i pro „čulibrka“, hráče s nejslabším průměrem v lize
V případě zájmu kontaktujte pana Miroslava Pavelku: tel: +420 775440078,
e-mail: kuzelnakelc@email.cz. Přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách
našeho oddílu www.kuzelkykelc.cz/neregistrovani, zasílejte na výše uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do neděle 18. září 2016. Po uzávěrce bude následně uveřejněno rozlosování, soutěž bude zahájena od 26. září.

KUŽELKY - Krajský přebor Zlínského kraje
20. KOLO:
TJ Kelč – KC Anakondy Zlín B 4:4
2519-2462
(7:5)
Dvě kola před koncem stanul proti našim hráčům nejlepší tým letošní sezony. Páteční souboj se Zlínem vypadal pro áčko po prvních třech rundách velmi špatně, jelikož
se domácím nepodařilo uhájit jediný bod. Čtvrtým náhozem Petra Tomáška se však
bleskla domácím naděje, že ještě není na otočení pozdě. Smolná prohra Jožky Gassmanna o pouhé dvě kuželky, a to navíc v posledním hodu rozhodla, že kelečští kuželkáři se budou muset smířit nejlépe s remízou. Mirek Pavelka však nasadil takové
tempo, že mu jeho sok vůbec nestačil, a díky celkově vyššímu náhozu se tak nakonec
mohli radovat z jednoho bodu.
21. KOLO:
TJ Gumárny Zubří – TJ Kelč
6:2
2506-2373
(6:6)
Vytěžit konečně dva bodíky z venkovního zápasu se chlapům nepodařilo ani při klání se Zubřím. Dlouholetý soupeř z Okresního přeboru, který se opět potýká s naším
týmem, tentokrát ve vyšší soutěži, využil domácího prostředí, kde Kelečští spíše marnivě bojovali s jejich staršími dráhami než se samotnými protivníky. Výsledek zápasu
tak skončil jednoznačně ve prospěch soupeřů.
22. KOLO:
TJ Kelč – TJ Zbrojovka Vsetín
2:6
2510-2534
(5,5:6,5)
Poslední utkání si kelečské áčko odehrálo na domácí půdě, kdy na naši dvoudráhu
zavítal tým Vsetína. Ačkoliv se hosté pohybují na nižší příčce v tabulce, hráči Kelče
měli velký problém udržet se a proměnit tak tento souboj ve vítězství, což bylo dáno
především větší vyrovnaností náhozů vsetínské šestice. Kuželkářský ročník 20152016 tak družstvo „A“ završilo na pěkném sedmém místě.
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KUŽELKY - Meziokresní přebor NJ
26. KOLO:
TJ Kelč B – TJ Frenštát
6:0
1545-1302
(8:0)
Poslední kolo, kde mohlo být béčko ve výhodě díky domácím drahám, dopadlo zcela
výborně. Kelečští se před Frenštátem předvedli v nejlepší formě, kdy ani jednoho
z protivníků nenechali utržit jediný bod, čímž si hosté vysloužili kanára.
27. KOLO:
TJ Kelč B – volno
28. KOLO:
TJ Nový Jičín B – TJ Kelč B
1:5
1521-1616
(3:5)
Závěr sezóny patřil souboji v Novém Jičíně. Jelikož se v soutěži vyskytují tři manšafty z tohoto klubu, dalo se tedy říct, že má zde kelečská výprava natrénováno, když
novojičínskou kuželnu navštěvuje poměrně často. Jediné zakolísání naší čtveřice se
dostavilo hned v úvodu, kdy se domácí poprvé a naposledy ujali vedení. Do dalších
náhozů vstupoval každý následující hráč s velkým zápalem, což se odrazilo jak na čísle, tak i na konečném výsledku utkání. Ačkoliv se týmu „B“ jarní část vydařila velmi
dobře, poměrně velký odstup Bílovce z podzimních kol, co se zisku bodů týče, mu
nedovolil stanout na jednom ze stupínku vítězů. Béčko se tak bude muset pro tento
ročník smířit pouze s bramborovou pozicí. Přesto můžeme gratulovat!

18
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KUŽELKY - KELEČSKÁ AMATÉRSKÁ LIGA
SKUPINA „A“
Poř. Družstvo
1. Chvatíci
2. Skalička
3. Ohnivý dech
4. Zámrsky

Zápasy
20
20
20
20

SKUPINA „B“
Poř. Družstvo
5. Dolina
6. Střelci
7. HOP-TOP Kladeruby
8. Juhyňáci

Výhra
19
16
11
8

Zápasy
20
20
20
20

Remíza
0
0
0
1

Výhra
8
8
6
3

Prohra
1
4
9
11

Remíza
1
0
0
0

Skóre
156:44
137:63
104:96
87:113

Prohra
11
12
14
17

Dráhy
112,5:47,5
102:58
77,5:82,5
70:90

Skóre
90:110
108:92
77:123
53:147

Dráhy
73:87
76,5:83,5
67,5:92,5
51:109

Průměr
932,7
935,8
883,7
871,2

Body
38
32
22
17

Průměr
825,8
849,2
830,5
797,3

Body
17
16
12
6

Konečně i soutěž pro amatérské kuželkáře dospěla do zdárného konce. Nejprve
družstva absolvovala základní část, skládající se ze čtrnácti vzájemných utkání, ze
které byla rozdělena dle umístění do dvou nástavbových skupin. Již v průběhu jarní
části bylo zřejmé, kdo je favoritem soutěže, přesto o napjatou atmosféru nebyla na
kuželně nouze nikdy.
Zkušenosti a především vyrovnanost celého kádru napomohly nakonec obhájit
titul Chvatíkům, kteří za celou sezonu zaváhali pouze jednou, a to při klání se stříbrnou Skaličkou. Třetí místo dokázal obsadit tým Ohnivý dech, který se oproti minulému ročníku vystřídal se Zámrskami, které si bronz nedokázaly udržet a stanuly tak
těsně před branami vítězů na čtvrtém místě.
Mezi oceněné byli samozřejmě zařazeni i tři nejlepší muži. S naprosto suverénním
průměrem 258,4 kuželek zvítězil Karel Ovčačík ml. (Skalička), druhým nejlepším
hráčem se stal Robert Rušar (Ohnivý dech), který si během sezony vykoulel průměr
252,3 a třetí příčku se podařilo ukořistit Zdeňku Chvatíkovi (242,3).
Mezi ženami se nejlépe dařilo Vendě Chvatíkové s průměrem 231,3 kolků. Stříbrné umístění patří Zdeňce Minářové (224,8)z Doliny a poslední stupínek si vysloužila
Zuzka Chvatíková (220,7), která o pouhé tři desetinky předběhla Kamilu Pejchalovou ze Zámrsk.
Největší boj byl sveden o titul „Čulda KAL“, tedy hráče s nejslabším průměrem,
který si ani tento rok nenechala vzít Irena Chrástecká .
Po vyhlášení výsledků a předání cen se všichni odebrali do „Pekla“, kde bylo pro
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všechny nachystáno občerstvení v podobě guláše. Vrcholem večera se však stala hra
„Chaloupky“, kterou si společně zahráli jak amatéři, tak i někteří registrovaní.
Na závěr patří velký dík panu Mirku Pavelkovi a panu Antonínu Pitrunovi, jakožto hlavním organizátorům, bez jejich mnoha hodin strávených na kuželně by ani
KAL neproběhla. Všem soutěžícím i těm neoceněným gratulujeme k hezkým výkonům a doufáme, že se v nadcházející sezoně opět potkáme. Hodu zdar!

3. místo – Ohnivý dech

2. místo – Skalička

1. místo - Chvatíci

KUŽELKY - Kelečští orli jsou trojnásobným mistrem ČR
Již tradičně patřil měsíc květen Orelským soutěžím,
mezi něž se řadí bezesporu turnaje v kuželkách. Soutěž
čtyřčlenných družstev jednoty Orla, které se zúčastnilo
celkem osm týmů, tentokrát hostil jeden z favoritů, a to
Orel Ivančice.
Oproti předchozím ročníkům, kdy mezi sebou
týmy bojovaly v disciplíně na 120 hodů sdružených na
větších kuželnách, tedy na šesti nebo osmi-drahách, se
turnaj pro rychlejší průběh trochu pozměnil na pouhých 100 hs. Celou dobu panovala příjemná, ovšem
napjatá atmosféra, jelikož byly výkony jednotlivých
kuželkářů velmi vyrovnané. Kelečští se ale stále drželi
ve středu tabulky, protože se jim úvodní start moc nevydařil.
Zlom nastal při náhozu třetího hráče, Dalibora Tučka, který svým famózním výkonem 526 kuželek vytáhl
20
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Kelč na vedoucí pozici a zároveň vytvořil nový orelský rekord. Poslední dvě rundy
již neměly šanci je ze zlaté příčky sesadit. Z naší výpravy se mezi jednotlivci zadařilo
i Aničce Mašlaňové, kdy si v ženské kategorii s číslem 455 vybojovala první místo.
Kelč se tak ve složení Petr Pavelka ml., Petr Pavelka st., Anna Mašlaňová a Dalibor Tuček stává s celkovým náhozem 1834 kolků na 4x100 hodů trojnásobným Mistrem České republiky družstev Orla. Druhé místo patří domácím Ivančicím (1772)
a bronzové umístění si s výsledkem 1757 poražených kuželek vykoulel tým Hranic.

KUŽELKY - MČR Juniorek - Vracov
Poslední dubnový víkend se konalo Mistrovství České republiky juniorských a žákovských kategorií. Mezi juniorky se z krajských přeborů, konaných v měsíci únor
na čtyřdráze v Prostějově probojovala za tým TJ Spartak Přerov naše bývalá hráčka
Monika Pavelková. Sobotní odpoledne připadlo kvalifikačnímu náhozu na 120 hodů
sdružených, ze které Monika postoupila z průběžného devátého místa s výkonem
575 do nedělního finále.
Na finalistky čekala další stodvacítka, ze které vzešla jak Mistryně ČR v disciplíně
1x120 hs, tak i vítězka kombinace 2x120 hs, do které se počítal i výkon z předešlého
dne. Monika, ačkoliv se potýkala se zraněním kolene, do své druhé hry nastoupila,
ale bylo na ní znát, že ji bolesti brání plně se do hry položit.
Dobojovala s číslem 528, což nakonec v kombinaci stačilo na pěkné 17. umístění.
Více zde: www.kuzelkykelc.cz
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Úspěchy týmů FBC Orel Kelč na neligových turnajích
O pohár starosty města Hranice, hala Naparia 8. 5. 2016
V neděli dopoledne odehráli své zápasy hráči přípravky. Celý tým se velice snažil,
jde ale znát, že přípravce stále chybí ten správný gólman. Saša i Vojta se v bráně snažili a odchytali, co mohli, ale gólmani soupeřů byli přece jen lepší. Některé zákroky
a souhra hráčů byla ukázková, sami hráči měli ze svých kombinací a zákroků radost.
I tak se přípravka umístila na krásném pátém místě.
Elévi na tom byli o něco lépe, jsou znát větší zkušeností. V rolích gólmanů se opět
blýskli Roman Hloch a Natálka Škařupová, kteří chytali velice pěkně. Měli jsme dva
týmy, jeden tvořily holky a druhý kluci. Asi nejlepší zápas, který si všichni užili, byl
ten, ve kterém hráli naši elévi a elévkyně proti sobě. V tomto zápase se rozhodovalo,
s kterým týmem bude kdo hrát o umístění. Kluci nad holkami vyhráli, takže si potom zahráli o 9. místo a holky o 11. místo. Kluci byli úspěšní a nakonec tedy v celém
turnaji skončili na 9. místě. Holky bojovaly statečně, svého soupeře dokázaly často
překvapit. I přesto však jejich bojové nasazení nestačilo a umístily se na 12. místě.
Vedoucí družstva přípravky, Michal Hovorka.
O pohár primátora města Přerov, MSH Přerov
Přípravka
Jelikož řada hráčů a hráček přípravky přestala docházet na tréninky a zápasy, odjeli jsme na turnaj v této sestavě: GK Adam Hegar, hráči: Tomáš Hovorka, Tomáš
Porazil, Markéta Pavlíková, Dáša Hradilová a nová hráčka Nela Nováková.
Adam je sice nejlepší hráč, ale také vynikající gólman a po fiasku s brankáři v Hranicích jsem se rozhodl ho dát do brány a věřil, že ho Tomášové střelecky nahradí. Po
šťastné a vydřené výhře nad Otrokovicemi 2:1, kdy nás Adam hodně podržel v bráně
a hlavně děvčata svými góly, konkrétně Dáša a vítězným Markéta, jsme nastoupili
proti domácímu Spartaku Přerov Medvědi. Ty už jsme hladce porazili 5:2, góly dali
Tomášové a Nela a v posledním zápase nás čekal Teiwaz Lipník, který odešel s prohrou 4:0. V zápase se blýskl hattrickem Tomáš Porazil.
Do play off jsme postoupili z prvního místa a narazili na druhý tým Spartaku
Přerov- Tučňáky. Zápas skončil remízou, a tak rozhodlo až prodloužení a „náhlá
smrt“. Tady si slabší chvilku vybrala Markéta, při rozehrávce „namazala“ soupeři
a Adam už to nechytil a my se tím dostali do skupiny o 5. -8. místo. Tady jsme opět
narazili na Spartak Přerov, tentokrát Žraloky, ty jsme lehce přehráli a postoupili do
zápasu o 5. místo se Zlínem. Tam už všem došly síly a po prohře jsme obsadili pěkné
6. místo.
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Elévi
Sestava: Gk Roman Hloch,hráči: Patrik Mašlaň, Adam Škařupa, Damián Lukáš,
Jirka Novák. Tým měli doplnit kluci z přípravky, ale Tomášové byli moc vyčerpaní,
tak zůstal jen Adam Hegar, tentokrát jako útočník.
V prvním zápase nás naštěstí čekal velice lehký soupeř z florbalového kroužku Zš
Doloplazy Přerov. Naštěstí píšu proto, že našim klukům trvá jeden až dva zápasy, než se
dostanou do tempa a začnou hrát jim vlastní agresivní hru s napadáním a rychlou kombinací. Takže ještě jednou naštěstí jsme Doloplazy přetlačili a měli na kontě první důležitou
výhru. V druhém zápase nás čekal domácí Spartak Přerov 3 s obrovským brankářem. Ani
se nám nechtělo věřit, že je to teprve čtvrťák! Navíc byl skvělý a kluci mu nebyli schopni
z mnoha šancí dát gól. Takže jsme prohráli a v posledním zápase ve skupině se rozhodovalo mezi námi a Teiwazem Přerov Red, kdo obsadí druhou příčku ve skupině a postoupí
mezi nejlepších osm týmů. Jelikož to byl už třetí zápas, kluci ho zvládli s přehledem a po
výhře skončili na druhé příčce ve skupině. V dalším zápase šlo zase o to, kdo bude hrát
o medaile a kdo bude hrát o 5. -8. místo. A čekaly nás Panthers Otrokovice, které známe
ze Zlínské ligy elévů. Kluci odvedli skvělý výkon, byl to také už čtvrtý zápas, soupeře k ničemu nepustili a zaslouženě vyhráli a postoupili do bojů o 1. -4. místo!
V semifinále nás čekali hráči FBC Lipník. Měli sice jen šest hráčů do pole, my pouze
pět. V hale bylo veliké horko a kluci se soupeřem vydrželi jen polovinu hrací doby,
potom již odpadli fyzicky. Po prohře s Lipníkem nás čekal boj o bronz s FBC Karviná.
Výborný tým s 12 hráči na střídačce byl nad naše síly a zaslouženě získal bronzové medaile. Naši kluci skončili čtvrtí z 16 týmů a v dobré konkurenci se neztratili.
Turnaj mladších žáků a žákyň v Kelči, 5. 6.
Pozvání na zakončení sezony v Kelči přijali hráči z Orla Starý Jičín, bohužel mladší žákyně ze Spartaku Přerov se na poslední chvíli omluvily. Tak jsme uspořádali smíšený turnaj, který odehrály mladší žákyně FBC Orel Kelč, mladší žáci Orel Starý Jičín
a mladší žáci FBC Orel Kelč. Turnaj vyhráli naši hráči před Starým Jičínem a našimi
žákyněmi. Mezi zápasy proběhl miniturnaj v nájezdech, který ovládla naše děvčata před kluky, třetí skončil Starý Jičín. Po turnaji jsme slavnostně zakončili sezonu
v Kelči na Orlovně opékáním špekáčků od našeho sponzora pana Váhaly, kterému
tímto moc děkujeme za podporu v celé sezoně.
Hlavní trenér mládeže, Hegar René.
Turnaj elévek a mladších žákyň Slavkov u Brna
Dne 12. 6. jsme se vydali na poslední sezonní turnaj elévek a mladších žákyň do
Slavkova u Brna. Hrálo se na dvou hřištích, systém Elévky každý s každým2 x(hrací
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čas 1x12min.). Mladší žákyně každý s každým (hrací čas 2 x 8 min.)
Sestava FBC Orel Kelč:Gk Nela Nováková, hráčky: Klára Porazilová, Marie Šindelková, Veronika Pavlíková, Simona Hradilová, Markéta Pavlíková, Tereza Richterová, Natálie Škařupová, Veronika Macečková a Dagmar Hradilová.
Elévkyně porazily Brno, Kyjov a skončili na 2. místě ze čtyř.
V mladších žákyních tvořily první lajnu Klárka, Maruška a Verča P. doplněné
elévkami. Holky si tak zahrály za dvě kategorie a odehrály v podstatě čtyřhodinový
maratón s 11 zápasy, mezi kterými byly pětiminutové přestávky! Obsadily tak 6. místo ze šesti. I tak holky nasbíraly turnajové zkušenosti, které se jim do budoucna určitě
budou hodit, a věřím, že pokud rodiče dohlédnou na pravidelnost tréninků, holky
můžou za rok pomýšlet na vysoké hodnocení. Ještě za vyzvednutí stojí Nela Nováková, která předvádí skvělý výkon v bráně a první hattrick Veroniky Macečkové.
Na závěr chci poděkovat trenérům za celoroční „mravenčí“práci. Rodičům za odvoz, zvlášť Šindelkům a holkám gratuluji ke krásnému druhému místu. Přeji všem
pěkné prázdniny! Užijte si je!!
Vedoucí družstva žákyň, Daniel Hradil.
Naše holky ještě odehrály ve čtvrtek 2. 6. přátelský zápas s žákyněmi FBC Hranice, kde se ukázalo, že na soutěž starších žákyň musíme ještě pořádně potrénovat.
Pozitivem zápasu byl výkon Nely Novákové v bráně. Doufám, že se na ni budeme
moci spolehnout i v příští sezoně.
1.FBK Rožnov pod Radhoštěm pozval naše elévy v sobotu 4. 6. na přátelský zápas
na jejich zakončení sezony. Byla to pro nás možnost srovnání, jak připravují své nejmenší v prvoligovém oddílu. Naši kluci i děvčata soupeře přehráli a zaslouženě zvítězili.
Měl jsem velkou radost z jejich výkonu a vím, že jdeme tou správnou cestou. Obzvlášť
bych vyzdvihl výkon brankáře Romana Hlocha, který chytá čím dál tím lépe.
Mimochodem, právě v tomto oddíle odehrál letos svou první mužskou sezonu náš odchovanec Patrik Hegar, jako platný hráč základní sestavy po celou sezonu.
Gratulujeme jemu i všem našim hráčům a hráčkám k úspěšnému konci sezony.
Do příští sezóny 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.
PS: V srpnu začnou kondiční tréninky! (To platí pro všechny hráče a hráčky)
Pondělí, středa a pátek. První bude v pondělí 1. 8. Sraz u kina v parku v 15 hod.
S sebou vždy pití!!! (nejlépe vodu) Bude se běhat, jezdit na kole a bruslit!!! Běžecké
tréninky povede pan Daniel Hradil.
Hlavní trenér mládeže, Hegar René.
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Hasičská sezóna už je v plném proudu!
Letošní rok se soutěžní tým SDH Babice vydal na svou první soutěž klasicky na
Vsetín. Tady spousta mančaftů každoročně měří své síly po dlouhé zimní pauze.
I přesto, že se jednalo o soutěž na 2B (kratší trať), které se kluci tak moc nevěnují,
zaběhli slušný čas 14,662 a vysloužili si tak první letošní pohár za druhé místo. Předběhl je pouze extraligový Prchalov A s časem 14,405.
O týden později se tým Babic rozhodl otestovat výsledky zimní přípravy i na trati,
na kterou se zaměřuje nejvíce, tedy na 3B. Využil proto příležitosti brzkého startu
Velké ceny Uherského Hradiště a dojel do Kunovic (UH). Zde se opět setkal se silnou
konkurencí mužů z Prchalova a dalších týmů pomýšlejících na nejvyšší příčky ať už
v Podhostýnské Hasičské Lize či VC OSH Přerov. Počasí nebylo k soutěžícím tak
přívětivé jako na Vsetíně a to se podepsalo i na výkonech některých týmů (např. Prchalov 17:80, Zahnašovice 19:02). Babice na dobře připravené trati zaběhly zajištěný
útok, vyšperkovaný rychlými sestřiky obou proudařů, a ujaly se vedení. Časomíra
se zastavila na čase 16:66 (LP 16:32), což je zatím nejrychlejší útok tohoto týmu. Na
tento čas už nedokázal nikdo odpovědět a Babice si převzaly pohár za první místo.
V sobotu dne 14. 5. 2016 přišlo na řadu i povinné okrskové kolo v Kunovicích.
Kvůli nepřízni počasí došlo ke zrušení disciplíny 100 m s překážkami. Tohle rozhodnutí nahrálo týmům, které se stovkám příliš nevěnují a dávají přednost pouze
královské disciplíně, tedy i Babicím. Ty roli favorita zvládly na jedničku, a to i bez
přítomnosti dvou stálých členů, kteří se této soutěže nemohli zúčastnit. Časem 18:71
(široké hadice) tuto soutěž ovládly, druhé skončily Kunovice a třetí Podolí.
Dne 29. 5. se konečně rozjela i Velká cena OSH Přerov. Tento rok se první soutěž konala v Radíkově. Radíkov automaticky znamená velké množství týmů a výborné zázemí a letos tomu nebylo jinak. Kromě týmů, které sbírají body do VCPR, jsme zde mohli
najít i pár zkušených extraligových mančaftů. SDH Prchalov ukázal, že je jejich loňské
čtvrté místo na EXČR ve správných rukách, a časem 16:82 tuto soutěž vyhrál. Druhé
skončily Babice s časem 17:08, což znamená jediné – důležitých prvních 20 bodů do
ligy. Druhé doběhly Špičky (17:76) a třetí Kunovice (17:79). Babice se tedy ujaly vedení
v lize. Po zvládnutém závodu v Radíkově se tým SDH Babic rozhodl odběhnout i závod ve Lhotě u Lipníka. Kvůli malé účasti týmů se závod běžel dvoukolově a počítán
byl pouze nejlepší výsledek každého týmu. První útok týmu nevyšel podle očekávání
a s časem 18:23 se umístil na druhém místě za Radkovou Lhotou (18:06), třetí skončil tým SDH Komárovic. Čas druhého pokusu byl o poznání lepší (17:11) a znamenal
první místo. I přesto, že proudaři zatím ladí formu na následující sezónu, se zde zrodil
velmi povedený sestřik. Na levém terči se časomíra zastavila na krásných 16:27!
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V neděli 5.6 se konalo druhé kolo VCPR právě doma v Babicích. Přípravy probíhaly už týdny dopředu a vše vrcholilo v pátek a sobotu, kdy se chystala dráha a zázemí, ať se soutěžícím běhá co nejlépe. Čas prvního týmu Luboměře 17:04 napověděl,
že se bude jednat o rychlou trať. Další výsledky to jen potvrdily. Prchalov 16:76, Špičky 16:87, Plumlov 16:89 (nehodnocen), Babice 16:96 (LP 16:43). Oproti Radíkovu
obrovské zlepšení v časech na prvních příčkách. SDH Prchalov však body do VC
nebere, proto si 20 bodů odvezli borci ze Špiček a vrátili tak týmu SDH Babice porážku z Radíkova.
SDH Babice se snažil do půlky června odjet co nejvíce závodů, aby se připravil
na první závody soutěže, která je letos bude zajímat nejvíce, a to Extraligy ČR. Je co
zlepšovat, ale umístění 2, 1, 1, 2, 1, 3 hovoří jasně, tvrdá zimní příprava se vyplatila!
Víkend 11. – 12. 6. se nesl ve znamení EXČR. V sobotu přišel na řadu první závod
této soutěže ve Chvalovicích (Znojmo), tady předvedl tým SDH Babice pěkný útok,
který ovšem pokazilo malé zaváhání na pravém proudu. Vteřinový prostřik a čas
17:17 (LP 16:08) nemohl v silné konkurenci obstát a byla z toho nakonec až 18. příčka, která body bohužel nebere. Na začátek sezóny se ovšem předvedl tým Prchalova,
který ve Chvalovicích vyhrál s časem 16:25. Jelikož tým Babic nechce nechat přerovskou ligu jen tak zadarmo, rozhodl se vydat zpět do Rychlova (KM) a sebrat důležité
body do VCPR. To se však příliš nepovedlo a čas 18:60 znamenal pouze 10. místo.
Vyhrál tým Milotic n. Bečvou, který se tak dostal na průběžné druhé místo právě za
vedoucí Babice, kterým se podařilo těsné vedení uhájit. Při nedělním závodu v Pasohlávkách bylo jasné, že sebemenší zaváhání může znamenat odsun z bodovaných
pozic. Tým z Babic odběhl svůj útok s časem 16:96, což po zkušenosti z Chvalovic
mohlo znamenat opět 0 bodů. Ostatní mužstva však také zaváhala, a tak si Babice
odvezly prvních 5 bodů (11. místo) z letošní EXČR.
D. Plesník

RŮZNÉ

Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči a okolí, milí farníci,
v kelečském farním kostele přijalo letos první svaté přijímání dvacet dětí ze třetích
tříd a při slavnosti Božího Těla na náměstí ještě dvě větší slečny. Na oslavu 1. svatého
přijímání a na poděkování za uplynulý školní rok jsme jeli s dětmi ze třetích tříd škol
naší farnosti na pouť na Velehrad. Po mši svaté, které předcházela prohlídka basiliky
a svatá zpověď, jsme prošli Svatou branou a poobědvali v poutním domě Stojanov.
27

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec-srpen 2016

Ve Svatém roce Božího milosrdenství se podařilo z iniciativy manželů Stanislava
a Karly Hlavicových z Kelče obnovit průvod při farní pouti na Svatý Hostýn. Jako
v posledních letech už obvykle jely tři autobusy s farníky téměř ze všech obcí farnosti.
K nim se přidalo na sto dalších poutníků, kteří využili vlastní auta, kola nebo i nohy.
Asi 60 z těch, kdo jeli autobusem, vystoupilo na kraji lesa a došlo nahoru poslední
dva kilometry pěšky. Od vodní kaple pak v deset hodin vyšel průvod, ve kterém za
křížem devět družiček neslo sochu Panny Marie na květinami zdobených nosítkách.
Průvod ministrantů s knězem jim vyšel vstříc na schodiště a za zvuku zvonů jsme
hlavním vchodem vstoupili do basiliky. Po mši svaté byla společná křížová cesta
a svátostné požehnání.
Konec měsíce června byl ve farním kostele ve znamení příprav a oslav poutní
slavnosti svatých Petra a Pavla, patronů farnosti. Do oslav se zapojili i hudebníci, nejprve jsme přivítali 19. 6. Pěvecké sdružení moravských učitelů. Na nedělní odpolední
koncert přišlo na sedmdesát posluchačů. Speciálním hostem byl pan učitel František
Jiříček, dlouholetý člen souboru, který poslední skladby zpíval se svými následovníky. Za uspořádání koncertu kapely Spirituál kvintet vděčíme iniciativě Městského
úřadu a jeho kulturní komisi. Kostel sv. Petra a Pavla se podařilo v pátek 24.6. večer
velmi pěkně zaplnit. Soubor hrající letos 56. sezónu v sestavě se sedmi zpěváky byl
potěšen atmosférou přijetí a souznění zvláště ve chvílích, kdy diváci iniciativně odpovídali na pozvání zpívat spolu s umělci.
Během prázdnin nás ve farnosti čeká oslava 45. výročí posvěcení kaple v Němeticích, kam je na neděli 17.7. pozván Mons. Ing. Vojtěch Kološ, hlavní ekonom arcibiskupství. Bohoslužba začne v 10 hodin průvodem od kříže na ulici ke Kelči. Od 20. do
31.7. budou značně omezené bohoslužby kvůli dovolené duchovního správce, který
doprovází mládež děkanátu na Světové setkání se Svatým Otcem v Krakově.
Požehnané letní dny všem v Kelči a okolí přeje o.Jan Bleša, farář
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OV Babice
Myslivecký spolek „Boří“ Babice - Lhota u Kelče
zorganizoval ve spolupráci s OV Babice a OV Lhota
u Kelče MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI.
Akce se uskutečnila v sobotu 18.6.2016 v Babicích.
Téměř 50 dětí plnilo úkoly spojené s mysliveckou
zoologií, péčí o zvěř, lovectvím a střelectvím.
Po zdárném splnění disciplín, jakými byla např.
střelba na laserové střelnici, střelba z luku na 3D terč,
poznávání zvířat a jejich stop aj., si děti vytočily odměnu na KOLE ŠTĚSTÍ.
V doprovodném programu nejen děti, ale i dospělí se zájmem zhlédli ukázku práce loveckých psů.
Navštívil nás také sokolník se živým dravcem.
Nechybělo ani malování na obličej a skákací
hrad.
Smyslem tohoto setkání bylo prohloubit u dětí
zájem o myslivost, přírodu a její ochranu a hravou
formou si ověřit a porovnat znalosti z říše zvířat.
Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům za jejich finanční podporu, a to Městu Kelč, firmám Kelečsko a.s, SPEDOS VRATA a.s., VACULA silniční,
s.r.o., ORNAS nástrojárna s.r.o., Sfinx a.s., Pavel Ondrušek - řeznictví a uzenářství.
Antonín Konvičný
člen Mysliveckého spolku „Boří“ Babice - Lhota u Kelče“
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V Kelči byl v neděli 5. června nejšikovnějšímu klukovi udělen
titul SUPEROGAR KELČ 2016!
V neděli se kelečští občané stali svědkem významné události. Na místním výletišti, pod nebem plným sluníčka, soutěžilo 10 kluků o vzácný a jedinečný titul, který se
uděluje jednou za dva roky jenom v Kelči - titul SUPEROGAR KELČ 2016.
Odborná porota ve složení: Mgr. Marie Matysková, učitelka ZŠ Kelč, paní Anna
Bičanová, stavební odbor město Kelč, pan Marek Argan, masér Hranice, paní Jana
Pašková, sekretářka Hranice a paní Helena Vozáková, sekretářka STEEL Hranice to
neměla vůbec jednoduché, protože kluci - ARNOŠT BAĎUŘÍK, MIROSLAV BAGAR, DAVID GRAJA, RADIM BUBERNÍK, MICHAL ELIÁŠ, ŠTĚPÁN ŠIMÁČEK,
DAVID HYNČIČA, VOJTĚCH STŘÍTESKÝ, JAN TOMÁŠEK a JIŘÍ VOLEK předvedli velmi vyrovnané výkony. Porota porovnávala jejich rychlost, chytrost, dovednost i paměť. Na závěr ogaři ukázali svou vtipnost a um ve volné disciplíně, kde porota mohla posoudit hru na flétničku, zazněl zpěv a přednes a taky taneční výstup. Titul
nakonec zůstal v Kelči a odnesl si ho ARNOŠT BAĎUŘÍK! Gratulujeme!
Celé odpoledne se velmi povedlo, přestávky byly vyplněny programem, který zajistila místní skupina aerobiku PASTELKY Kelč, Mateřské školka Kelč, RUTY ŠUTY
a břišní tanečnice Alča. Pro ostatní dětí byly přichystány soutěže, pro diváky bohaté
občerstvení a tombola.
Odpoledne se povedlo i díky všem ochotným sponzorům s otevřeným srdcem.
Finančně nám přispěli: VAŠÍČKOVI – Němetice, FARMA MAŠLAŇOVI – Němetice, AUTOOPRAVNA STŘÍTESKÝ – Kelč, SILNIČNÍ s.r.o. VACULA – Kelč,
POSAD – Val. Meziříčí, PAVEL KUBĚJA – Val. Meziříčí, ALPINE, Mgr. ŠAFÁŘ –
Val. Meziříčí, MATYSKA – Val. Meziříčí, Ing. HONS – Val. Meziříčí, LUKÁŠ – Val.
Meziříčí, AGJ DRUŽSTVO – Skalička, FARA – Kelč, MAŠLAŇOVI – Kelč, MORAVA OKNO – Val. Meziříčí, SMAHEL – Kelč, DRÁTĚNÝ PROGRAM – Skalička, W
LINIE – Val. Meziříčí, HUSQVARNA ŠUPLER – Val. Meziříčí, ŽALUZIE P. MACHŮ – Kelč, HUŇKOVÁ – Všechovice a MRKVA PEKÁRNA - Teplice
Soutěžícím dívenkám věnovali ceny: MĚSTO KELČ – trička, STACIONÁŘ ANDĚL – balíček, PÍ ENŠPÍGLOVÁ, VM – cukrový kornout, R-STYL, VM – plavky, ZAHRADNICTVÍ KELČ, pí Muchová – okrasný stromek, ŘEZNICTVÍ KELČ, p. Ondrušek – balíček, MP VAHALA HUSTOPEČE – balíček, MLÉKÁRNY BYSTŘICE
– balíček, MLÉKÁRNY VM – balíček a DROGERIE TOP KELČ – balíček. Děkujeme.
A ještě jedno poděkování: chtěly bychom poděkovat našim pracovnicím paní
Dance Ovčačíkové a Magdě Kubínové, které velkým dílem přispěly k bezproblémovému průběhu celé akce. Ještě jednou velký dík za jejich poctivou práci.
Anna Hlavicová a Marta Leinertová
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 5.6.2016 pokračovala ,,Kelečská střelecká liga „druhým kolem soutěže SP
(30+30). Soutěže se zúčastnilo celkem 10 střelců, z toho 4 z domácího SSK.
Výsledky 2. kola:
1. Marek Jurečka (TOS Lipník) s nástřelem 546 bodů (z 600 možných)
2. Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 537 bodů
3. Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 535 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
6. František Janča s nástřelem 504 bodů
8. Antonín Pitrun s nástřelem 468 bodů
9. Miroslav Marejka s nástřelem 443 bodů
10. Josef Němec s nástřelem 428 bodů
Ve dnech 3. – 5.6.2016 se zúčastnilo čtyřčlenné družstvo SSK Kelč ve složení M. Marejka, R. Nepustil, L. Blecha a L. Trčka 10. Mezinárodního střeleckého víceboje o pohár
Ministra národní obrany Polska - ,,Wesola 2016“ ve Varšavě. Víceboje se zúčastnilo
celkem 60 čtyřčlenných družstev ze zemí Evropy. Soutěžilo se v deseti disciplínách –
od hodu granátem na cíl přes střelbu z pistolí, malorážek, samopalů, brokovnic až po
střelbu z lehkého kulometu. Celkový bodový zisk družstva byl součtem dosažených
bodů všech členů družstva ze všech disciplín. V silné konkurenci nakonec obsadilo
naše družstvo velmi dobré 36
místo. Poděkování za propagaci našeho střeleckého sportu ve
světě patří nejen zúčastněným
členům SSK, ale i vedení klubu
za finanční příspěvek na uhrazení nákladů závodu.
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
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
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PILATES CLINIC METHOD
Zdravotní cvičení, které uleví od bolestí zad a kloubů, bezpečně protáhne
a posílí tělo. Tvaruje štíhlé a pružné svaly. Pro všechny bez ohledu na věk a pohlaví. Pod odborným dohledem certifikované pohybové specialistky.
Kde
Kdy
Cena
Kontakt

Hasičský dům Kelč
Začátečníci – každé úterý od 6.9.2016 v 17h
800 Kč/ 10 lekcí
Radmila Hlavicová tel. 777 248 474, studioradmila@seznam.cz

Z důvodu omezeného počtu cvičících pro zachování individuálního přístupu
a kontroly je nutná rezervace!!!
32
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INZERCE

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, výměna
displeje u tabletu a mobilu
www.vt24.eu
mobil: +420 725 993 844
e-mail: info@vt24.eu
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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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Dana Ševčíková
Zdeněk Haša
Alexandra Dubeňová
Bohumil Horák
Bohuslava Majdlochová
Jiří Gajdoš
Miroslav Vizner
Jana Pastrnková

Babice
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Lhota

65 let
Milena Machačová
Alena Pikulová
Ludmila Maňasová
Marie Beinsteinová
Josef Srkala
Rostislav Vacula

Kelč
Němetice
Němetice
Němetice
Kelč
Kelč

70 let
Anna Stromšíková
Josef Hlavica
Vojtěch Mareček
Miroslav Pajdla
Miroslav Vaculík

Kelč
Kelč
Lhota
Kelč
Němetice

75 let
Marie Marejková
Svatoslava Foukalová
80 let
Eva Vichová
81 let
Jaroslav Kuchno

Kelč
Komárovice

Helena Nová
Ludmila Kunovská

Kelč
Kelč

82 let
Miluška Jančíková
Marie Šnejdrlová
Marie Ovčáčíková
Zdeňka Stříteská
Antonín Mašlaň

Komárovice
Němetice
Lhota
Kelč
Kelč

83 let
Marie Vaculíková

Kelč

84 let
Karel Beinstein

Němetice

85 let
Karel Volek
Marie Viznerová
Zdenka Jiříčková

Kelč
Kelč
Kelč

86 let
Anna Srkalová

Kelč

95 let
Anna Vozáková

Němetice

Narození
Nathaniel Szczepański
Štěpán Černota

Kelč
Kelč

Kelč

Úmrtí
Kelč

Ludmila Hradilová
34
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Mateřská škola Kelč

První svaté přijímání
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