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ÚVOD

Vzpomínka
Jedno z hodně rozšířených příjmení v Kelči je Pitrun. Téměř každému z nás se u tohoto jména
někdo vybaví. V případě jména Stanislav Pitrun si většina z nás (myslím občany z Kelče a okolí) vzpomene na bývalého starostu, muzikanta, ale především na usměvavého a přívětivého
člověka.
1. března by Ing. Stanislav Pitrun oslavil 70. narozeniny.
Vzpomínáme s úctou.

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 52. zasedání Rady města Kelč dne dne 16.1.2017
•

•
•
•
•

•

•
•
-

Rada schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Motoklubem Kelč z.s., na pronájem pozemku v k.ú. Kelč-Staré Město dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
Rada schvaluje ukončení nájemního vztahu s p. Radkem Grešem, Kelč č.p. 512 k nebytovému prostoru v domě č.p. 39 v Kelči, dohodou ke dni 31.1.2017.
Rada schvaluje akci „Oprava sociálního zařízení v obecním domě ve Lhotě“ dle nabídky
Radka Pajdly, Kelč 549, IČ: 68335041.
Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektových žádostí v rámci dotačních programů v roce 2017 na akce:
v rámci Programu dotace pro jednotky SDH obcí vyhlášeného MV ČR na akci „dopravní
automobil“ pro SDH Kelč
v rámci programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků ze SZIF na opravu
kříže na hřbitově v Kelči, kříže v Komárovicích a Božích muk u sv. Františka v Kelči.
Rada schvaluje smlouvu o dílo na výrobu a montáž jevištní technologie do Kulturního
domu v Kelči od společnosti EST Stage Technology, a.s., Komenského 427, Újezd u Brna
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava veřejného osvětlení
v městě Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem
na 1. pořadí, Tomáš Srkala ELSAP, 756 43 Kelč č.p. 4, IČ: 76465802.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči:
Sdružení rodičů při MŠ Kelč, z.s., Kelč 59 na akci: Dětský karneval 28.1.2017
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích města Kelč dle předloženého návrhu:
k.ú. Komárovice p.č. 887/1 a 916/1 – 1 smrk ztepilý a 1 ořešák
k.ú. Kelč-Nové Město p.č. 162/1 – 2 smrky pichlavé a 1 borovice černá.
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USNESENÍ z 53. zasedání Rady města Kelč dne dne 6.2.2017
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Rada bere na vědomí předložené rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb
Charity Valašské Meziříčí, Diakonie ČCE Valašské Meziříčí a Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí na rok 2018 a pověřuje starostu předat vyjádření za město Kelč dle
schváleného návrhu.
Rada schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, č. smlouvy
9417000247/2017/4000206373, se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, na rozšíření STL plynovodu včetně přípojky v k.ú. Kelč-Staré
Město a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. smlouvy
VaK/42/17/43/01229 v rámci stavby „Rozvodné řády vodovodu Kelč“ k pozemkům
p.č. 241/115, 2031, 2036, 2039/2 a 2039/3 v k.ú. Kelč-Nové Město se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy Kelč, příspěvkové organizace, sestavenou k 31.12.2016 dle předložené hodnotící zprávy a převedení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 68.561,60 Kč do rezervního fondu školy.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Zpracování změny
č. 1 územního plánu Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí AURatelier, Ing. arch. Eva Tempírová, Dolní Hejčínská 31, Olomouc.
Rada vyhlašuje záměr směny pozemků města Kelč:
k.ú. Němetice p.č. 558/1 a 731/8
k.ú. Kelč-Nové Město parc. č. 1961/16
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích
města Kelč dle předloženého návrhu:
k.ú. Komárovice p.č. 722/1 – 3 ks smrk ztepilý
Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektové žádosti v rámci dotačních
programů v roce 2017 na akci:
z Operačního programu životního prostředí - prioritní osa 4 na akci „Terénní úpravy
parcel 1060/3, 1066, 1375 – výstavba mokřadu“.
Rada schvaluje nabídku Tomáše Srkaly ELEKTRO, 756 43 Kelč č.p. 4, IČ: 76465802
na akci „Oprava elektroinstalace přístavby radnice v Kelči“ a pověřuje starostu objednáním této zakázky.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace žadatelům na činnost v roce 2017 dle
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči:
Honební společenstvo Kelelčsko, Kelč 241 – Myslivecké odpoledne 11.3.2017
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ANDĚL z.s., Kelč 290 – Velikonoční výstavka 18. - 19.3.2017
Oslava 15.výročí založení DS Anděl a Svatováclavské odpoledne 29.9.2017
ParaAkademie 14.10.2017
Vánoční výstava 25. – 26.11.2017
Rada bere na vědomí požadavky Osadních výborů Komárovice, Němetice, Lhota
a Babice na rok 2017. Požadavky budou projednány na společných jednáních rady
a osadních výborů.
Rada bere na vědomí návrh rozpočtu města Kelč na rok 2017 a předává jej k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řádu dešťové kanalizace v rámci stavby „Lokalita pro zástavbu rodinných
domů Kelč - Bystřická“ k pozemku p.č. 314/92 v k.ú. Kelč-Staré Město s kupujícími
tohoto pozemku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Příloha usnesení č. 400/53 z 53. zasedání Rady města Kelč
ze dne 6.2.2017
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních dotací na rok 2017:
Klub modelářů Kelč, z.s., Kelč 5
Stříteský Karel, Kelč 509 (závody silniční motocykly)
Stříteský Petr, Kelč 513 (závody motokáry)
Český svaz chovatelů, ZO Kelč
Volejbalový klub Kelč, z.s., Kelč 5
Turistický oddíl Myšáci Kelč, Kelč 214
Junák – Český skaut, středisko Kelč, z.s., Kelč 81
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Komárovice
Rodinné centrum Slůně Kelč, z.s., Kelč 241
Český svaz včelařů, z.s., Kelč 5
Motoclub – Kelč, z.s., Kelč 5
Rušarová Olga, Kelč 513 (tenis)
Myslivecký spolek Doubrava, Kladeruby 144

Svoz odpadu
Plasty
Papír
Sklo

8. března
17. března
29. března
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7.000,- Kč
7.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
20.000,- Kč
15.000,- Kč
25.000,- Kč
10.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč
20.000,- Kč
4.000,- Kč
5.000,- Kč
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Finanční úřad pro Zlínský kraj
- územní pracoviště ve Valašském Meziříčí
Ve dnech 13. 3. a 20. 3. 2017
v době od 8 do 11 hodin a od 12.30 do 16 hodin
budou občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů,
poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Místo: Městský úřad v Kelči, 1. patro, dveře č. 108
Ing. Jiří Sobek, ředitel sekce

Výzva pro rodiče novorozenců
Vážení rodiče,
dne 18. března 2017 se bude konat vítání občánků. Vyzýváme proto rodiče nově narozených občánků obce Kelč, kteří jsou narozeni v období od 1. října 2016 do 20. února 2017
a chtějí se tohoto slavnostního vítání zúčastnit, aby se přihlásili do 13. března 2017 na sekretariátě MěÚ Kelč. Přineste s sebou prosím rodný list dítěte, pokud jste již tak neučinili.

Ordinace obvodního lékaře MUDr. Stanislav Kurejko
upozorňuje na změnu ordinačních hodin
od 5. 3. do 10. 3. 2017
(zástup za MUDr. Sehnala)
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

07:00 – 09:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00
07:00 – 12:00

Telefon:
Kelč
Branky
Loučka

571 641 555
571 637 022
571 640 128

Loučka
Kelč
Branky
Kelč
Loučka

Česká pošta Kelč oznamuje:
Výplata důchodu v dubnu (Velikonoční svátky)
• důchody splatné 12. 4. budou vypláceny již 11. 4. 2017
• důchody splatné 14. 4. budou vypláceny již 12. 4. 2017
• důchody splatné 16. 4. budou vypláceny již 13. 4. 2017
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Myslivecký spolek a Honební společenstvo
Kelečsko se sídlem 756 43 Kelč 241
zve všechny majitele pozemků KÚ Kelč Nové Město, Staré Město, Komárovic, Lhoty u Kelče, ale i všechny občany a děti, přátele přírody a myslivosti
na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE
v sobotu 11. března 2017 v 16.00 hodin - Kulturní dům Kelč
Program:
- Hudební produkce: k poslechu, zpěvu i tanci hraje

Cimbálová muzika Radhošť
- Vystoupení dětského folklorního souboru Malý Radhošť
- Vystoupení cvičenek „ Pastelky“ v aerobiku
- Myslivecké pohoštění
- Myslivecká tombola

Zdeněk Orel a Lubomír Pavelka
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Denní stacionář Anděl Kelč ve spolupráci s městem Kelč pořádá

VELIKONOČNÍ
JARMARK
Kdy: 18. a 19. března 2017
Čas: sobota: od 13:00 hod., neděle: od 10:00 hod.
Kde: Kulturní dům Kelč
Téma výstavy:

VÍTÁME TĚ JARO
DEKORACE PRAVÉ VALAŠSKÉ ZABIJAČKY
KOUZLO PLYŠOVÝCH HRAČEK
Co vás čeká: nejen velikonoční výrobky, zákusky, míchané nápoje a posezení
v kavárničce, ale také PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH SPECIALIT,
a to v sobotu od 13:00 hodin.
Program v neděli od 14:00 hodin: vystoupení MAXÍKŮ ze Skaličky,
pohádka “Švec a kouzelné botičky”, vystoupení Míši Jemelíka
Svými výrobky přispějí i děti z MŠ Kelč, ze školní družiny Kelč
a ze Základní školy praktické z Val. Meziříčí.
K zakoupení: různé velikonoční výrobky, keramika, zdobená vajíčka, svíčky,
kosmetika, květiny OU Kelč, sýry a další výrobky.
Jídlo po celý den: OBCHÁZKA, JITRNICOVÝ PREJT, PEČENÉ MASO,
ZELÍ, PRDELAČKA, ŘÍZEK a BRAMBOROVÝ SALÁT.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
„Jaro ťuká na vrátka, probouzí se příroda i zvířátka“
To je název našeho březnového integrovaného bloku. Během měsíce si budeme povídat o tom, co se děje v trávě i v lese. Těšíme se na příchod jara, pozorování prvních
jarních kytiček. Připomeneme si, že je březen Měsícem knihy a navštívíme místní
knihovnu. Děti si prohlédnou knížky i časopisy, na vlastní oči uvidí, jak se třídí
knihy, aby bylo v knihovně přehledně. Budeme procvičovat předčtenářskou gramotnost. Dne 15. března k nám zavítá Mgr. Svobodová s interaktivním programem
„Buďme všichni kamarádi“. Jedná se o program, kdy se děti dozví řadu zajímavých
věcí, že jsou i děti s handicapem, kterých se nemusí bát, že i ony dokáží spoustu věcí.
Děti ze II. třídy „Ježečků“ a III. třídy „Berušek“ si užijí spoustu zábavy, vyzkouší jízdu na ortopedickém vozíku, chůzi s bílou holí, znakovou řeč a nebudou chybět ani
hračky pro nevidomé.
O víkendu 18. – 19. března se zúčastníme Velikonoční výstavy v Kulturním domě
v Kelči. Přispějeme výrobky i tanečním vystoupením. Tuto sobotu budou také děti
básničkami vítat nové občánky města Kelče na místní radnici.
V dalším týdnu se mohou děti těšit na Hodonínské divadlo, které 20. března zahraje
působivou pohádku „Noční víla“ s efekty laserových světýlek. Bude o chlapci, který
se zatoulal, ale zvířátka ho pomohou zachránit. 24. března se budou děti fotografovat
společností PhotoDienst na téma „Máme rádi jaro“. 30. března zveme všechny děti,
rodiče i prarodiče na „Velikonoční tvoření“.
Samozřejmostí a zábavou se stalo sbírání víček v rodinách zaměstnanců a dětí. Sbíráme různé typy víček z aviváží, káv, mlék, Sava, šlehačky, PET lahví, nutridrinků, Nutrilonu, žloutky kindervajíček, všechna víčka, na kterých je uveden recyklační trojúhelník s vyznačením materiálu (HDPE
/ LDPE / PE / PP / PS apod.). Můžete přinést také
plastové přepravky a palety jakékoliv barvy. Vše lze
nechat dohromady, není třeba materiály třídit, to
provedou ve vykupující firmě. Také není třeba třídit podle barev.
Nesbírejte kovová víčka, duté obaly od jakéhokoliv
jídla nebo chemie, které je třeba vymývat, kelímky
ani jejich hliníková víčka, PET lahve ani nic vyrobeného z materiálu PET(1) ... toto odkládejte do
žlutých kontejnerů. Zde je postup zpracování jiný,
než firma dokáže zajistit.
Byli bychom rádi, kdybyste nás podpořili i vy, kteří
MŠ pravidelně nenavštěvujete.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Plavecký výcvik zahájen
Povinný plavecký výcvik budou v letošním školním roce absolvovat opět žáci 2. a 3. ročníku, tzv. zdokonalovací žáci 4. ročníku a do přípravného plaveckého kurzu se přihlásily
děti 1. třídy.
Pro ty, kteří zatím hranický plavecký bazén neznají, uvádíme několik informací: Bazénová hala obsahuje pětadvacetimetrový bazén se čtyřmi plaveckými dráhami, relaxační
bazén s atrakcemi (divoká řeka, houpací bazén, masážní lavice, vzdušná lehátka, vodní
masážní trysky, bubler), dětský bazén (10x5m), tobogán (100m), whirlpool, parní kabinu a odpočinkovou zónu. Vně bazénové haly můžete navštívit finskou saunu, parní saunu, aroma parní saunu, masáž nohou a restauraci. Samozřejmě že děti budou využívat
hlavně plavecký bazén a pod vedením zkušených instruktorů plavání budou zdolávat
úskalí plaveckého sportu. Věříme, že úspěšně.
Výhodu možná budou mít čtvrťáci, kteří v letošním zdokonalovacím kurzu budou vlastně plavat už třetím rokem. Zdokonalovací kurz je zaměřen na všestranný výcvik techniky a vytrvalosti v plavání a toto je obohaceno hrami a soutěžemi ve vodě.

Projektový den – Strojírenství - naše priorita
Ve středu 18.1. 2017 ožila dvorana zámku v Hranicích. Do zámku „vtrhly“ davy žáků
devátých a osmých tříd základních škol z Hranic a okolí. Konal se zde již 9. ročník akce
„Strojírenství - naše priorita“. Akce byla pojata tak, aby se žáci dozvěděli, co vlastně obnáší slovo „strojírenství“. Organizátoři zvolili zábavnou formu soutěží a her a v průběhu
dopoledne seznamovali chlapce a děvčata se strojírenskými obory nejen Střední školy
průmyslové v Hranicích. Důležitou součástí tohoto „veletrhu strojařiny“ je každoročně
účast strojírenských firem, které se pravidelně zapojují do přípravy a průběhu soutěže.
Prezentují zde své výrobní programy a vysvětlují potřebu mladých lidí ve strojírenství.
Letošního ročníku se mimo jiné zúčastnili i zástupci Úřadu práce Přerov, pobočka Hranice, a oblastní ředitel Národní soustavy kvalifikací. Z naší školy se této akce zúčastnili
žáci 8.ročníku s třídní učitelkou Mgr. Danielou Třetinovou a Mgr. Marcelou Vozákovou.

Hledáme nejlepšího chemika České republiky
Největší klání mladých chemiků si už mezi žáky stihlo získat značnou popularitu. Letošní ročník je již desátý a celá soutěž slouží k propagaci oboru chemie a ke zvýšení zájmu
o ni mezi žáky základních škol.
Soutěž je tříkolová a vrcholem úspěšnosti je pak účast v celostátním finále, které se koná
na půdě Univerzity v Pardubicích.
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V prvním kole (organizátorem byla SPŠ Hranicích, obor aplikovaná chemie) musí účastníci napsat vědomostní test (letos 12 otázek s časovou dotací na řešení 90 minut), který
vyučující chemie vyhodnotí a vyberou tři nejúspěšnější řešitele. Druhé kolo se již koná
v prostorách laboratoří pořádající střední školy. Formou teoretického testu se prověří
kvalita soutěžících a ti nejlepší postoupí do regionálního kola. Tam už musí prokázat
i praktické dovednosti. Pro postup do finále bude rozhodovat výsledek z 2. a 3. kola.
Vždy tři nejlepší soutěžící z regionálního kola uvítá Fakulta chemicko – technologická
Univerzity v Pardubicích v červnu 2017.
Z naší školy se letos do soutěže v Hranicích vydala Kateřina Vozáková, žákyně 9. třídy.
Volba vyučující chemie Mgr. Marcely Plesníkové byla správná, neboť Katka se z 80 účastníků 1. kola této soutěže umístila na perfektním 3. místě a postupuje do kola druhého.
To se uskuteční 24.2.2017 a bude se tentokrát jednat o praktickou soutěž probíhající
v laboratořích. Budeme Katce držet pěsti.
Pro představu, jaké úkoly soutěžící řešili, uvádíme např.:
I. Podobné chemické vlastnosti jako chlor má:
a) síra
b) argon
c) kyslík
d) brom
II. Vodík je hořlavý plyn. Napiš vyčíslenou chemickou rovnici hoření vodíku.
III. Vodík se v průmyslu nejvíce využívá na výrobu plynu s typickým štiplavým zápachem. K této výrobě se spolu s vodíkem využívá plyn nejvíce zastoupený ve vzduchu.
Napiš vyčíslenou chemickou rovnici této výroby.
Část úkolů měla charakter početních příkladů, tabulek k doplňování, křížovek apod.

Klavírní soutěž žáků ZUŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje soutěže pro žáky základních uměleckých škol. Každý rok se však obměňuje nástrojové obsazení a v praxi to
znamená, že mladí hudebníci si mohou zasoutěžit pouze jednou za tři roky. Školní rok
2016/2017 je určený klavíristům.
Letos se školního kola, které se konalo 26. ledna v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí,
zúčastnily dvě dívky z naší základní školy.
Soutěžní repertoár není vůbec jednoduchý. Musí obsahovat alespoň jednu skladbu z období baroka nebo klasicismu a alespoň jednu skladbu z období romantismu nebo 20. století.
Ve III. kategorii (rok nar. 2006, délka programu 5 – 8 minut) hrála Johanka Hradilová pod
pedagogickým vedením Martiny Vadelové. Za svůj výkon získala krásné
1. místo!
„Pro mne tato soutěž znamenala především posbírat zkušenosti, vyrovnat se s trémou před
publikem a hrát na krásném křídle v komorním prostředí. Ve vyšší kategorii vystupova11
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la zkušenější Nela Radová. Nakonec jsme obsadily pěkná první místa. Diplomy, květiny
a drobné upomínkové předměty nám předali členové poroty,“ popisuje svou první účast
v soutěži Johanka (4. třída).
Nela Radová se prezentovala v kategorii IV (rok nar. 2005, délka programu 6 – 9 minut) pod pedagogickým vedením Veroniky Vaculíkové. Nele můžeme gratulovat dokonce
k 1. místu s postupem do okresního kola!
„S paní učitelkou jsme se na soutěž připravovaly skoro celé první pololetí, takže jsem si
docela věřila a nebyla jsem moc nervózní. Další čtyři soutěžící v mé kategorii měli krásné
a těžké skladby. Proto jsem velmi ráda, že jsem se umístila na 1. místě, a do okresního kola
se moc těším,“ prozradila Nela (5. třída).
Oběma dívkám gratuluji a přeji jim, aby i nadále pracovaly s chutí a usilovnou pílí!
Mgr. Martina Vadelová, DiS.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Zámecké vázání
Dne 30. 3. 2017 od 9:00 do 13:00 proběhne v prostorách spodních zahradnických
pracoven mezinárodní aranžerská soutěž odborných učilišť Zámecké vázání.
Témata soutěže
Zhotovení kabelky s květinovou přízdobou
Přízdoba netradičního velikonočního přání
Výstava zhotovených prací proběhne
Čtvrtek – 30. 3. 2017 v KD Kelč od 14:30 do 17:00
Pátek – 31. 3. 2017 v KD Kelč od 9:00 do 11:00
Jste všichni srdečně zváni.

Sběr elektroodpadu na OU Kelč
Na OU Kelč probíhá sběr veškerého elektroodpadu v rámci
environmentální soutěže. Podpořte učiliště v soutěži
a elektroodpad můžete vozit do kotelny u spodních
zahradnických pracoven do 5. 6. 2017.
Kontaktní osoba pan Libor Mašlaň – tel: 775 141 786
12
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SPORT
Vedení Tělovýchovné jednoty Kelč, z.s. srdečně děkuje za dlouhodobou a systematickou
práci s mládežnickými oddíly jejich trenérům, asistentům a všem pomocníkům – zejména z řad rodičů dětí.
Trenéři jmenovitě: David Vlček, David Tvrdoň, Marcel Palát, Pavel Mašlaň, Marek Chvatík a Zbyněk Vinklar. Všem moc děkujeme za čas a energii, kterou věnují mládežnickým
kategoriím a vedou děti ke sportu a pohybu již od ranného dětství.
Tělovýchovná jednota Kelč, z.s. informuje o začátku jarní části sezony 2016/2017
- v sobotu 25.3.2017 v 15:00hod. přivítá tým Mužů A soupeře z Luhačovic!
Rozpisy mistrovských utkání budou k dispozici v LaPutyce od 25.3.2017 – případné
změny termínů nebo časů utkání, prosím, sledujte na www.fotbal-kelc.cz
Představení partnerů pro rok 2017:

Generální partner Muži A
Děkujeme a těšíme se na další fotbalové zážitky!
Tomáš Srkala, předseda, Tělovýchovná jednota Kelč, z.s.

Rekapitulace přípravných utkání dle trenéra Daniela Šuláka:
1. Kelč - Hrachovec 6:2
Kanárci půjčili Hrachovci tři hráče a pak si s chutí zaběhali
První přípravné utkání sehráli fotbalisté Kelče proti Hrachovci. I když museli soupeři
půjčit tři hráče, s chutí si zaběhali a fyzickou přípravu zúročili ve vítězství 6:2. Hattrick
zaznamenal Vít Kulich, dále se trefili Martin Pastrnek, Lukáš Machač a Dan Mikulenka.
„Zápas splnil očekávání. Testovali jsme záložníka z Hranice Tomáše Dobeše a náhradu
za Radima Janáska ze Všechovic, ten k nám bohužel nepřijde. Místo něho bychom rádi
získali Josefa Šindelka. Oba hráče chceme, navíc z dorostu napevno počítám do prvního
týmu s Danem Mikulenkou, který dal i dnes branku. Dnes jsme nehrotili taktiku, jen nás
zajímalo, jak jsou tam kluci pohybově. Poctivě to odběhali a já jsem byl s jejich výkonem
spokojený,“ řekl po zápase trenér Kelče Daniel Šulák.
Autor: Martin Němec
2. Kelč – Ratiboř 4:1 (2:0)
Kanárci z Kelče porazili Ratiboř a lanaří kanonýra Polic Ondřeje Plesníka
Fotbalisté Kelče vyhráli i svůj druhý přípravný zápas, tentokrát porazili 4:1 Ratiboř. Na
13
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lavičce soupeře absolvoval svou premiéru u nového týmu kouč Bronislav Blinka. Kelč
představila trojici potenciálních posil pro jaro a těžký boj o udržení v krajském přeboru.
Branky: Tomáš Dobeš, Josef Šindelek, Lukáš Machač, Ondřej Plesník – Štěpán Daněk.
V dresu Kelče se střelecky prosadily všechny tři avizované posily. „Tomáš Dobeš z Hranic
a Josef Šindelek ze Všechovic jsou středoví hráči, dobří směrem dopředu a takové typy
potřebujeme. Pro jaro s nimi počítáme. Ondra Plesník je rychlý a důrazný. S ním počítáme dlouhodobě. Víme, že nám z posledního kola soutěže nevystřílí v kraji záchranu,
ale přesvědčuje mě svými kvalitami, že do našeho týmu patří a my nyní budeme jednat
s jeho klubem z Polic,“ řekl trenér Kelče Daniel Šulák k avizovaným posilám.
„K utkání jsme měli dnes k dispozici čtrnáct hráčů, čtyři dostali volno. Za 14 dní bychom chtěli již pracovat na stabilizaci sestavy. Ještě uvažujeme o jedné posile. Dnešní
zápas splnil účel. První poločas jsme sehráli lépe v defenzívě než ten druhý. Jinak jsme
byli produktivní a v zakončení zkušenější než snaživý soupeř,“ dodal Daniel Šulák k samotnému zápasu.
„Šli jsme na první zápas přípravy z plné zátěže. Byla vidět únava a nerozehranost. Soupeř
byl velmi kvalitní, ale my jsme se mu vyrovnali. Kazili jsme dost přihrávek, ale to je na
tuto fázi přípravy normální. Jedeme dále a víme, na čem budeme pracovat,“ dodal pohled Ratiboře trenér Bronislav Blinka.
Autor: Martin Němec
3. Valašské Meziříčí B – Kelč 1:1 (0:0)
To mělo parametry ostré soutěže – rezerva Valmezu remizovala s Kanárky
Program sobotních utkání na UT ve Valašském Meziříčí dostal trhlinu. Zápas Zašové
s Hustopečemi byl zrušen, tak se hrál až zápas Valašské Meziříčí B – Kelč. Kvalitní zápas
skončil remízou.
„V pátek na tréninku jsme měli 8 lidí. Kluci byli nemocní nebo měli pracovní povinnosti,
a tak jsme sobotní zápas s Hustopečemi odřekli,“ říká zástupce Zašové Jan Blabla.
Branky: Macíček – Dobeš.
„Byl to dnes velmi kvalitní soupeř pro přípravu. V prvním poločase jsme měli opticky
více ze hry my. Po přestávce do 70. minuty dominoval soupeř a šel do vedení. Pak jsme
se zvedli a zaslouženě jsme vyrovnali. Jinak to byl velmi dobře sehraný vyrovnaný zápas,“
řekl k utkání trenér Valašského Meziříčí B Vladimír Kostka.
„Zatím to byl nejlepší soupeř, který se nám postavil v této fázi přípravy. Byť má Kelč
Hasičský ples, byli jsme dnes až na Lukáše Machače s kompletním kádrem. V prvním
poločase byl náš soupeř lepším celkem. Vyzkoušeli jsme si hru pod tlakem. Po přestávce
jsme se zlepšili. Dozadu jsme dnes byli bezchybní. Víme, na čem máme pracovat a to je
hra dopředu,“ okomentoval utkání trenér Kelče Daniel Šulák.
Autor: Martin Němec

14

březen 2017

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

RŮZNÉ

Český rybářský svaz, z.s., MO Kelč informuje
1) Poslední termín prodeje členských známek a povolenek:
5. března 2017 (neděle) od 9:00 do 10:30
Jedná se o poslední termín, další již vypisován nebude. Na privátních adresách nebude prodej
členských známek a povolenek členům MO Kelč vyřizován.
2) Členská schůze: pátek 17.března 2017 od 18:00.
UPOZORNĚNÍ: schůze se uskuteční v Kulturním domě v „pekle“ (vchod od kuželny).
Jaroslav Orel

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program březen:
• Úterý 7.3.2017 od 9:00 hod. Tvořivé dopoledne s EKOLÍNOU - přírodní, ekologická,
nedráždivá plastelína vhodná pro všechny děti. Více zde: http://www.ekolina.cz/
• Pondělí 13.3.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Zavítají k nám
dvě živé želvy - děti si s nimi pohrají a něco se o nich dozví. Naučíme se jednoduchý
jazykolam „Želva“.
• Úterý 21.3.2017 od 9:00 hod. 7. NAROZENINY RC SLŮNĚ - společná oslava, těšit se
můžete na VESELOU POHÁDKU, dort, malování na obličej, spoustu zábavy a legrace.
• Pondělí 27.3.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Naučíme se
písničku „Na jaře“, společně si namalujeme sluníčka a sněženky.
Od konce minulého roku probíhala v RC Slůně rekonstrukce sociálních zařízení, výměna podlahové krytiny, výmalba herny a schodiště. Všechny práce již byly ukončeny,
stěny v centru jsou krásně barevné, v koupelně se lesknou nové obklady… Děkujeme
Městu Kelč za vydařenou rekonstrukci, která
nám zpříjemní chvíle v centru. Také velmi děkujeme všem maminkám, které se podílely na
stěhování a úklidu.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová
tel.777 265 270
Informace, novinky: rcslune.mypage.cz
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Bc. Veronika Mlčáková
15
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FENG SHUI nejen pro děti
Mrg. Renáta Cholevíková
13.3.2017 16:00 - 18:00 hod. v RC Slůně Kelč
Proč někde nemůžete usnout a celou noc se budíte,
ráno jste dolámaní a unavení?
A proč, když přijedete někam na návštěvu a když lehnete do postele, v ten
moment usnete a ráno jste krásně čilí, i když vás děti vzbudí brzy ráno?
Proč Vaše děti cestují v posteli, nebo každou noc chodí k vám do ložnice?
Přijďte si poslechnout pár základních zásad pro uspořádání nábytku, postele
a barviček, které přísluší Vám a Vašim dětem. Jak harmonicky vést energii po
pokoji a uspořádat věci. Přijďte zjistit, ke kterému prvku se řadí členové vaší
rodiny a jak je to ovlivňuje.
Vstupné 60,- Kč.
Tato akce je bez dětí, určena široké veřejnosti!
Rezervujte si své místo: rcslune@seznam.cz nebo tel. 608 948 868

Ženy ženám
Zveme vás na oslavu MDŽ (Mezinárodní den žen)
dne 15. 3. 2017 od 15:30 hodin
v SOKOLOVNĚ ve Valašském Meziříčí
Program:
Hudba
Módní přehlídka – La Rossa, Ludmily Rosové
Průběžně:
• prodej zboží, zajímavých předmětů, charitativního zboží, prodej zdravé obuvi
• EURONA – nabídka českého a ekologického zboží s možností konzultace
s prodejem zboží
• překvapení pro dámy a ženy
• slosování lístků s potěšením
Srdečně vás zve klub SDŽ Valašské Meziříčí
16
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INZERCE
Včelí med přímo od včelaře
Kelč, Pod Pivovarem 83
a
znovu i v prodejně ELSAP na náměstí
* nabízíme včelí produkty a medovinu *
tel. 608 120 121 Srkala Václav

VACULA silniční s.r.o.,
poskytující stavební práce v oblasti silniční dopravy,
nabízí volná pracovní místa pro provozovnu Kelč na následující pozice:
• řidič/dělník
• strojník
• přípravář výroby
V případě zájmu nás kontaktujte na: info@vaculasilnicni.cz
nebo na mob.: 602 108 974.

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

Jubilanti v Kelči
František Sieklik
Ludmila Pajdlová
Zdeňka Pitrunová
Anna Hlavicová
Josef Masařík
Jaroslava Bambuchová
Marie Hlavicová
Josef Jiříček
Josef Novák

Jaroslav Kutálek
Antonín Pavelka
Věra Palatová
Alois Lukáš
Josefa Bělocká
Marie Srkalová
Eliška Hradilová
Josef Orel
Marie Hlavicová

Jubilanti v Němeticích
Karel Místecký

Jiří Šnejdrla

Jubilanti v Komárovicích

Jubilanti ve Lhotě

Oldřich Hadaš

Jaroslava Hrstková

Narození
Tobiáš Tuček
Jáchym Kutálek
Matěj Orava

Kelč
Kelč
Němetice

Úmrtí
Marie Chvatíková
Radomír Slavík
Zdeněk Kutálek

95 let
88 let
58 let

Kelč
Komárovice
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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