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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 55. zasedání Rady města Kelč dne 27. 3. 2017.
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Rada bere na vědomí Zprávu č. 212/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření
města Kelč za rok 2016 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Obnova výplní otvorů na
fasádách domu č.p. 5 v Kelči“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, FIALA Stolařství, s.r.o., Podhradní Lhota 13, IČ: 29226325.
Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8011007/002 o zřízení věcného břemene – služebnosti
na pozemcích p.č. 298/1, 424/14 a 1319 v k.ú. Kelč-Staré Město v rámci stavby „Kelč, lokalita Sázany, VNV, DTS, NNK“ se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě
č.p. 262 v Kelči s nájemcem CHARITA Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, Valašské
Meziříčí a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – jedné místnosti ve druhém
nadzemním podlaží domu č.p. 39 v Kelči Mysliveckému spolku Kelečsko, z.s. a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje aktualizaci smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v domě č.p. 241 v Kelči s vypůjčitelem Krajské ředitelství POLICIE Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, Zlín a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje novou výši nájemného za pronájem bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 13
v Kelči a dodatek č. 3 smlouvy o nájmu tohoto bytu s nájemci T. S. a D.Š., Kelč a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 13 v Kelči s nájemcem
T. F., Kelč a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 4 v Kelči s nájemcem
H. V., Kelč a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd a vodovodní přípojka k novostavbě RD“ na pozemku p.č. 865/1 v k.ú. Lhota u Kelče se stavebníkem M. P., Kelč – Lhota
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Plánovací smlouvu na vybudování inž. sítí k pozemku p.č. 314/91 v lokalitě „Bystřická“ se stavebníkem Bc. T. Kelč – Babice a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích
města Kelč dle předloženého návrhu:
– k.ú. Kelč-Nové Město, p.č. 1019/1 – 2 ks smrk ztepilý
– k.ú. Kelč-Staré Město, p.č. 1321/6 – 1 ks bříza bělokorá
– k.ú. Němetice, p.č. 253/1 – 1 ks vrba, p.č. 65/3 – 1 ks třešeň, p.č. 685/2 – 1 ks buk lesní
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Rada schvaluje zakoupení speciálního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů Babice
od p. K. G. , Kelč.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Nákup traktorové sekačky – město Kelč“ a uzavření smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí,
Poláček P+M, s.r.o., Václavkova 908, Vsetín, IČ: 27812928.
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu, oslovené uchazeče, zadávací
podmínky včetně hodnotících kritérií a komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krovu
a střechy sýpky v Kelči“.
Rada zřizuje od 10.4.2017 nové pracovní místo pracovník údržby a stanovuje celkový
počet zaměstnanců města na 18.

USNESENÍ z 56. zasedání Rady města Kelč dne 19. 4. 2017.
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Rada rozhodla v rámci podlimitní veřejné zakázky na akci „Oprava krovu a střechy sýpky
v Kelči“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo dle
předloženého návrhu s tímto uchazečem. Rada pověřuje starostu přípravou a podáním
projektové žádosti o dotaci na akci „Oprava krovu a střechy sýpky v Kelči“.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd pro novostavbu RD,
p.č. 314/90“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem J. M. Val.
Meziříčí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd pro novostavbu RD,
p.č. 314/91“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem Bc. T. J. Kelč
– Babice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd pro novostavbu RD,
p.č. 314/79“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníky Bc. D. N. Liberec a M. K., Liberec a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd pro novostavbu RD,
p.č. 314/77“ na pozemku p.č. 318 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníky Ing. M. a Ing. R.
V., Praha a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Plánovací smlouvu na vybudování inž. sítí k pozemku p.č. 314/79 v lokalitě „Bystřická“ se stavebníky Bc. D., Liberec 15 a M.K., Liberec a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Plánovací smlouvu na vybudování inž. sítí k pozemku p.č. 314/77 v lokalitě „Bystřická“ se stavebníky Ing. M.a Ing. R.V. Praha a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr výpůjčky pozemku p.č. 885/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
202 m2 v k.ú. Lhota u Kelče.
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě
č.p. 39 v Kelči s M. P., Kelč a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
4

červen 2017

•

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Rada schvaluje nabídku ETEM ENERGO s.r.o., Skalní 1088, 753 01 Hranice na zpracování pasportu veřejného osvětlení v Kelči a místních částech a pověřuje starostu objednáním této zakázky.

Svoz odpadu
Plasty - 9. června
Sklo - 28. června

Sběrný dvůr bude uzavřen:
10. června 2017
24. června 2017

Termín pro úhradu poplatku za odpad pro rok 2017:
30. června 2017.
Upozorňujeme občany, kteří mají u MěÚ v Kelči nedoplatek za odpad či psa,
že tento dluh budeme vymáhat daňovou exekucí.

MUDr. Stanislav Kurejko
ordinační hodiny v červnu
12.6.2017 – 16.6.2017
Pondělí 7:00 – 9:00 Loučka
10:00 – 12:00 Kelč
Úterý 7:00 – 12:00 Kelč
Středa 7:00 – 12:00 Branky
Čtvrtek 7:00 – 12:00 Kelč
Pátek
7:00 – 12:00 Loučka

20. 6. 2017 se neordinuje, sestra bude přítomna.
Telefonní čísla:
Kelč
Loučka
Branky
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Partnerská obec LADCE – Slovensko
– zájezd na Dni obce Ladce
Smlouva o partnerské spolupráci mezi městem Kelč a obcí Ladce byla podepsána
23. července 2016.
Zástupci obou stran, starostové obcí, se rozhodli vytvořit partnerství pro hospodářskou, humanitární, kulturně – společenskou, sportovní a projektovou spolupráci mezi
městem Kelč a obcí Ladce. Tuto smlouvu podepsali starostové především za účelem
vzájemné výměny názorů a zkušeností. Cílem je rozšíření přátelství občanů obou obcí.
Záměrem je rozvíjet spolupráci v oblasti školství, kultury, umění, sportu, v oblasti místní
samosprávy a jiných společenských organizací.
Smlouva byla podepsána v obci Ladce v den konání Dnů obce Ladce, něco jako naše
Kelečské slavnosti. Za Kelč se slovenských slavností kromě starosty Ing. Karla Davida
zúčastnil i místostarosta Ing. Jaroslav Orel.
Vzájemné přátelství a výměnu zkušeností z různých odvětví můžeme letos začít budovat i my občané obou obcí. Na naše XXI. Kelečské slavnosti zavítá delegace občanů
obce i zástupci úřadu Ladce a zúčastní se sobotního programu.
Dni obce Ladce se konají 22. – 23. července 2017 a naši obec pojede reprezentovat
soubor Ruty Šuty, výrobce krojové obuvi pan Svatopluk Hýža a syn Jiří Hýža a kluci z kelečského pivovaru se svým pivem.
Zúčastnit se slovenských slavností může ale každý, kdo projeví zájem. V programu
vystoupí Vlasta Mudríková, folklórní zpěvačka, taneční soubor Ruty Šuty Kelč, Trombitáši Štefánikovci – zpěv a hra na pastýřské trombity, hudební skupina INSTINCT. Poté
následuje taneční zábava. Během programu - skákací atrakce, pěnová show, koně, stánkový prodej apod.
Z Kelče bude vypraven autobus pro účastníky programu i občany, kteří se přihlásí
u paní Schybolové do 15. 7. 2017 – mail: schybolova@kelc.cz nebo na tel. 571 665 913.
Zájezd je zdarma. Návrat bude zřejmě ve večerních hodinách.
Obec Ladce je cca 90 km od Kelče – více informací zjistíte z webových stránek obce:
www.ladce.sk
(MS)

Výzva pro rodiče novorozenců
Vážení rodiče,
dne 17. června 2017 se bude konat vítání občánků. Vyzýváme proto rodiče nově narozených občánků obce Kelč, kteří jsou narozeni v období od 1. února 2017 do konce
května a chtějí se tohoto slavnostního vítání zúčastnit, aby se přihlásili do 9. června
2017 na sekretariátě MěÚ Kelč. Přineste s sebou prosím rodný list dítěte, pokud jste
již tak neučinili.
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Stezka „Poznej a chraň“ – v rámci programu XXI. Kelečských slavností
Start: fara

Cíl: u kulturního domu

Zaměření – geologickopřírodovědné
Trasa vede od fary, kolem areálu chovatelů pod zámek, poté do zámeckého parku (kolem
budovy bývalého Střediska výchovné péče), z parku podzámeckým chodníkem na náměstí,
kolem kostela sv. Kateřiny a přes sídliště ke kulturnímu domu.
I letos vás čeká plnění úkolů po trase, vyluštění tajenky a na závěr odměna. Během cesty si
možná něco vyrobíte, ale poznáte mnoho nového, a to především v zámeckém parku. Tam
je vybudovaná nová naučná stezka s názvem „Poznej a chraň, kterou vybudovalo v rámci
projektu Odborné učiliště Kelč. Víte, jak vypadá JAVOR JASANOLISTÝ, JASAN ZTEPILÝ PŘEVISLÝ, RUJ VLASATÁ, JEDLE BĚLOKORÁ, nebo jak kvete KALINA či LILIOVNÍK TULIPÁNOKVĚTÝ? Jak může vypadat hmyzí domeček či hmatový chodník? To vše
a mnohem více můžete poznat při absolvování stezky. Ta je určena nejen dětem, ale i dospělým, které zajímá, co všechno je k vidění v zámeckém parku.
Věřím, že se i letos bude stezka líbit.
Stezku je možno projít v sobotu i v neděli od 10 hodin do 14 hodin.
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Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2017
MěÚ Kelč pořádá autobusový zájezd
na Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě na představení

Komedie omylů
pondělí 17. července 2017
Začátek představení je ve 20:30 hodin.
Odjezd autobusu v 18:30 z autobusového nádraží v Kelči.
Celková cena zájezdu je 650,- Kč (400,- Kč vstupenka + 250,- doprava).
Závazné přihlášky a platba u paní Schybolové a u paní Pitrunové v knihovně.
Komedie omylů je ranou Shakespearovou hrou s nevšedním humorem a strhujícím tempem, díky kterému si získává přízeň diváků a vyvolává salvy smíchu již
po několik staletí. Fraška o dvou sourozeneckých dvojicích – dvojčatech obsahuje
shakespearovskou typickou, do detailů propracovanou hru s protiklady a paradoxy. Nechybí v ní dramatikova brilantní úvaha o vztazích muže a ženy, o významu
jejich lásky, úcty a vzájemném prolínání jejich bytostí.
INSCENAČNÍ TÝM:
Překlad Martin Hilský
Režie Peter Gábor

Kostýmy a scéna Marta Roszkopfová
Hudba Petr Filák a Peter Gábor
Inspice Michaela Šárská

OBSAZENÍ
Antifolus Efeský Marek Holý
Antifolus Syrakuský Petr Sýkora
Dromio Efeský Vladimír Polák
Dromio Syrakuský Jiří Sedláček
Adriana Pavlína Kafková
Luciana Tereza Dočkalová
Abatyše Hana Vaňková
Kurtizána Andrea Mohylová
Angelo Tomáš Jirman

Vévoda Vladimír Čapka
Egeon Jan Fišar
Baltazar Ivo Marták
Skřipec René Šmotek
Strážník Libor Olma
Kupec Zbigniew Kalina
Manča Markéta Matulová
Kurtizány Barbora Králová, Pavlína
Červíčková
Strážní Jan Kruba, Stanislav Šterc

Chci poděkovat jménem svým (doufám, že i jménem ostatních občanů) našim
myslivcům nejen za zajímavý a pěkný program, který připravili 13. a 14. května,
ale i za to, že nám tak poskytli i příjemnou příležitost k setkání s přáteli.
A. Schillingová
9

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Rok utekl jako voda a čeká nás poslední předprázdninový měsíc v muzikantském duchu.
V květnu se děti vyřádily při hledání muzikantského pokladu v parku. Při příležitosti Dne
dětí jsme prožili výlet na hradě Helfštýn. „Týden dětských radostí“ pokračoval na školní
zahradě za přítomnosti rodičů. 1. června zahrají paní učitelky k svátku dětí pohádku s názvem „Brémští muzikanti“ a rozdají dětem dárečky.
Naše aktivity budou pokračovat 4. června, kdy vystoupí naši nejstarší předškoláci se
svými tanečky na kulturní akci pořádané Denním stacionářem Anděl. Dne 6. června
navštíví poprvé předškoláci odcházející po prázdninách do ZŠ Domov Větrný mlýn ve
Skaličce, kde si vyzkouší muzikoterapii. Jejich tablo je tradičně umístěno v opravně obuvi u pana Hýži.
Dne 8. června se budeme fotografovat na společnou fotografii.
Dne 9. června navštíví naši MŠ „Mobilní planetárium“. V 5m x 5m velké nafukovací kopuli
děti zhlédnou pohádku „Polaris“ promítanou na strop (V současnosti nejúspěšnější film
světových planetárií, skvěle dabovaný dvojicí Genzer a Suchánek.). Odnesou si zážitek jako
z kamenného planetária. V případě zájmu naleznete více informací na webových stránkách: www.planetarium-morava.cz. Dne 17. června přivítáme nové občánky města Kelče
na místní radnici.
Oblíbené nocování s předškoláky nebude chybět ani letos, kdy se 30 předškoláků rozloučí
se školkou ve dnech 15. – 16. června. Nejprve proběhne „muzikantské odpoledne“ plné her
a večer budeme již sedmým rokem s předškoláky nocovat v MŠ.
Oficiální Slavnostní rozloučení proběhne 22. června v kulturním domě. Děti předvedou
své muzikantské pásmo plné básní, písní a tanečků. Zapojí se i paní učitelky, Pepino Prcek
má kromě barevných her připraveno „pasování na školáky“ v dvouhodinovém programu.
Zúčastní se i pan starosta Ing. Karel David, zástupci Sdružení rodičů při MŠ v Kelči a také
srdečně zveme rodiče, babičky a dědečky našich předškoláků. Začínáme v 15 hodin.
Kelečské slavnosti se ani letos neobejdou bez našeho vystoupení. Přijďte se na děti podívat 25. června v odpoledních hodinách. Již druhý rok absolvujeme „Předplavecký kurz“
s 31 plaváčky, dne 26. června jej ukončíme za přítomnosti rodičů. Pokud bude zájem
i v příštím školním roce, určitě budeme s dětmi na plavání jezdit znovu!
O prázdninách nebudeme zahálet, proběhne výměna radiátorů a výmalba prostor MŠ.
Provoz MŠ Kelč bude přerušen v době letních prázdnin od 1. 7. do 18. 8. 2017. Prázdninový provoz začne 21. 8. 2017 v I. třídě. Na webových stránkách www.mskelc.cz najdou
rodiče seznam věcí, které budou děti ve školce potřebovat.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům naší MŠ za vynaložené úsilí při práci,
rodičům dětí a zřizovateli Městu Kelč za podporu a dobrou spolupráci. Vám všem přeji za
celý kolektiv hodně sluníčka a hezkých zážitků s dětmi na prázdninových cestách. V září
se na Vás opět těšíme!
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Výlet – exkurze do ZOO Lešná
Letošní návštěva ZOO Lešná se uskutečnila ve středu 19. dubna. Do ZOO jsme letos vyrazili
za účelem sledovat savce. Paní učitelka Machačová, která nás učí přírodopis, nám dala na výběr sledovat různé savce z různých částí světa a my si nakonec vybrali Zátoku rejnoků nejen
s rejnoky, ale navíc s tučňáky, kotuly a mravenečníky. Než jsme ovšem do ZOO dojeli, museli
jsme se vyrovnat s nevyzpytatelným počasím, ketré připomínalo spíše polovinu února než jarní měsíc duben. Od rána sněžilo, teplota spadla pod nuĺu a navíc ji ještě níže srážel studený vítr.
U pavilonu rejnoků nás čekala průvodkyně, která nás částí ZOO prováděla a sdělovala nám zajímavé informace. Rejnoky jsem krmili a dokonce je i hladili. Po této části programu jsme byli
rozděleni do skupin a plnili úkoly dle rozlosování (najít určené zvíře, zjistit k němu potřebné
informace, pořídit fotodokumentaci atp.), vše pak bylo podkladem pro přípravu prezentace ve
škole. V ZOO se nám moc líbilo, nakonec ani to počasí nebylo tak strašné, takže tento den se
opravdu vydařil. Většina z nás bude na tuto akci dlouho a hezky vzpomínat.
Marie Mašlaňová a Veronika Pavlíková, účastnice exkurze ze 7. třídy

HASÍK – návštěva základny meziříčských hasičů
Po absolvování dvou částí preventivního programu Hasík u nás ve škole nás čekala návštěva
stanice Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí. Provázel nás pán, který nás
seznámil nejen s prací hasičů, ale i policie a vlastně celého integrovaného záchranného systému. Dva jeho kolegové nám pak předvedli horolezeckou stěnu, na které asi trénují, nůžky
na stříhání kovu, vybavení hasičských aut, která jezdí k zásahům, a předvedli také požární
alarm. Slyšeli jsme hodně zajímavých a poučných informací a všechno se nám moc líbilo.
Tereza Richterová, 6. třída

Exkurze k profesní orientaci
20. dubna jsme společně s 8.B absolvovali exkurzi na Úřadu práce ve Valašském Meziříčí. Ujala
se nás pracovnice ÚP p. Markéta Tkadlecová a v zasedací místnosti, kam jsme se usadili, jsme
poslouchali zajímavou prezentaci o možnostech našeho budoucího vzdělávání po absolvování
základní školy. Informací k poslechu bylo opravdu hodně, leccos důležitého bychom mohli
zapomenout, proto jsme obdrželi také letáky s informacemi o středních školách. Myslíme si,
že asi každý z nás si v tu chvíli uvědomil, že rozhodování o dalším studiu nebude „žádná sranda“ a že to, jak se rozhodneme, bude pro nás mít zásadní význam. S hlavami plnými novinek
a důležitých rad jsme pak už jen počkali na autobus a vrátili se do školy. Moc děkujeme paní
Tkadlecové a paním učitelkám Vozákové a Václavíkové za zprostředkování skvělé akce.
Klára Porazilová a Marie Šindelková, 8.A
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Žákovský parlament
3. května se u nás ve škole poprvé sešel tzv. žákovský parlament (ŽP). Vzešel z voleb v jednotlivých třídách ročníků 4. – 9., na základě kterých má každá třída v ŽP dva zástupce. Na 1. schůzce
nově zvolení členové ŽP složili slib, seznámili se se základními dokumenty (Ústava ŽP, Stanovy
ŽP a Jednací řád ŽP), zvolili si předsedu a místopředsedu a zástupce pedagogického sboru jako
tzv. koordinátora mezi ŽP a vedením školy. Druhého zástupce pedagogů jmenoval ředitel školy.
Určil toho pedagogického pracovníka, který v žákovském hlasování skončil na 2. místě.
Význam žákovského parlamentu
Co je žákovský parlament ?
• žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy
• je složen ze 2 zástupců 4. – 9. tříd
• zástupce do žák. parlamentu si volí každá třída sama
• parlament se schází pravidelně 1x měsíčně, popř. častěji
• zástupci tříd sbírají od spolužáků, ale i od učitelů, informace o tom, co by mohli ve škole
zlepšit, na schůzkách řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc, spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti
• ze schůzky je pořízen zápis, který je uveřejněn např. na nástěnce ve škole a na webových
stránkách školy
Parlamenty se nejčastěji věnují činnostem, které:
• proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (výzdoba školy, vymalování chodby, pořízení různého vybavení, …)
• zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí…)
• rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav)
• podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce
s dětskými domovy)
Žákovský parlament:
• podporuje informovanost napříč školou
• zvyšuje zájem žáků o školní společenství
• vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu
• pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti
• dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat
Část zápisu z 1. schůzky ŽP ZŠ Kelč:
Veronika Vlčková přečetla za všechny slib člena ŽP ZŠ Kelč a pak postupně všichni odpovědí
„Slibuji“ a podpisem stvrdili platnost slibu.
Předsedkyní ŽP ZŠ Kelč pro školní rok 2016/2017 byla zvolena Veronika Vlčková z 8.A.
Místopředsedkyní ŽP ZŠ Kelč byla zvolena Tereza Jiříčková z 8.B.
12
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Členové ŽP si jako koordinátora zvolili Mgr. Marcelu Vozákovou a ředitelem školy byl jako další
pedagog spolupracující se ŽP určen Mgr. Pavel Faltýnek, který obsadil v hlasování 2. místo.
Vše další k žákovskému parlamentu najdete na www.zskel.cz.

Podhostýnská liga – Májový turnaj
Letos se naši žáci z 3. a 4. ročníku opět zapojili do přípravky miniházené a po absolvování několika tréninků ve školní tělocvičně vyjeli čtvrťáci na turnaj konaný v Bystřici pod Hostýnem.
Družstvo Bobrů si vůbec nevedlo špatně, mezi deseti družstvy si vybojovali 4. místo. Stejná
sportovní akce ještě čeká třeťáky.

Chovatelská přehlídka trofejí a výtvarná soutěž
Naši žáci svými výtvarnými pracemi doplnili program chovatelské přehlídky trofejí a odměnou těm nejšikovnějším bylo ocenění poroty a dárkový poukaz.
V kategorii 3. – 4. třída si ocenění odnesla Marie Kašubová (1. místo), Bára Vlčková (2. místo), Martina Stříteská (3. místo). V kategorii 5. – 6. třída bylo rozhodnutí poroty následující:
1. místo – Veronika Drajsajtlová, 2. místo – Patrika Macková, 3. místo – Tereza Richterová.
V kategorii žáků 7. – 9. ročníku porota 1. místo udělila Kláře Porazilové, 2. místo obsadila
Karin Slavíková a na 3. místě se umístila Vendula Horáková.

Dopoledne se „Zdravou 5“
Škola Zdravé 5 je určena pro žáky 1. stupně základních škol. Program seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou,
pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma je připraven soutěžní úkol, který plní žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírají
„pětky“. Na závěr si odnesou vysvědčení a dárečky Zdravé 5. Výuka probíhá v prostorách školy,
ideálně ve třídách.
Party se Zdravou 5 je dvouhodinovka vaření, respektive přípravy studeného party pohoštění pro
žáky 2. stupně základních škol. Žáci, opět rozděleni do 5 skupinek, se dozvědí užitečné informace
o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady
správného stolování. Sami si připraví občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnají.
Výuka probíhá ve školní kuchyňce nebo adekvátně vybavené místnosti. Všechny suroviny i pomůcky zajistí lektor Zdravé 5.
Přesně tak probíhalo dopoledne u nás ve škole při návštěvě lektorky Zdravé 5 Lucie Zaorálkové,
která se nejprve věnovala páťákům a pak ve školní kuchyňce tvořila se sedmáky již hotové pokrmy. Obě skupiny byly s programem velmi spokojené a stejně tak lektorka s našimi dětmi, velmi
si je chválila za jejich aktivitu a šikovnost.
PhDr.Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Projekt SOUŽITÍ

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje
Protože se nejen v Odborném učilišti neustále setkáváme s nejrůznějšími projevy problémového chování mládeže, využili jsme v roce 2017 opět možnost získat finanční podporu
Zlínského kraje na projekt v oblasti prevence tohoto chování. Tento již třetí takto cílený projekt s názvem „Soužití“ jsme letos zaměřili na zlepšení vztahů romským a neromských žáků
v třídních kolektivech. Zvolenými aktivitami chceme upevnit jejich sounáležitost se školou
a tím zvýšit pravděpodobnost úspěšného ukončení studia.
Kromě nezbytných teoretických základů k dané problematice na téma „Žijí tu s námi“ jak
pro pedagogické pracovníky, tak pro žáky, budou stěžejní tři společné akce – vaření tradičních romských pokrmů, nácvik romských tanců a třídenní pobyt třídních kolektivů na chatě
Tesák.
V květnu již byla realizovaná první aktivita „Společné vaření romských pokrmů“ a pro velký
zájem žáků i pedagogů dokonce dvakrát! Asi dvacítka převážně děvčat (romských i neromských) se sešla v internátní kuchyni, aby pod vedením pedagogů připravila pokrmy s netradičními názvy jako např. marikle, holubki, pišot, ale také všem známé halušky na několik
způsobů. Za dvě hodinky byl nachystán raut a je jasné, že počet „zúčastněných“ se v tom
okamžiku velmi navýšil. Kromě gurmánských zážitků byly připraveny také recepty a zajímavosti o předkládaných pokrmech.
Tak např., když se řekne Goja, vybaví se lidem většinou tandem Gott
- Janeček. Není tomu tak! Jedná se
o tradiční specialitu z romské kuchyně, kde hlavní ingrediencí jsou
najemno nastrouhané ochucené
brambory plněné do střev a následně zapečeny v troubě.
Děkuji všem žákům i pedagogům
za nadšené zapojení do této aktivity
a věřím, že i další části tohoto projektu budou stejně úspěšné.
Mgr. Renata Ryšková
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Žáci odborného učiliště pomáhali při výsadbě lesních sazenic
V minulých dnech se žáci OU Kelč zahradnického oboru v rámci environmentální výchovy a odborného výcviku podíleli na výsadbě lesních sazenic na pozemku města Kelče – Na Skalkách.
Na místo nás odvezli pracovníci MěÚ Kelč a po krátké domluvě s hajným, panem Michalíkem
jsme se dali do práce. V této lokalitě jsme vysazovali buk lesní. Práce šla žákům od ruky, a tak
bylo dopoledne vše hotovo.
Při zpáteční cestě jsme ještě navštívili sběrný dvůr, kde jsme si zopakovali zásady třídění odpadu.
Zpracoval: Libor Mašlaň

Prodavačské práce - soutěž Kaufland Praha 2017
Byli jsme plni očekávání, jestli i letos společnost Kaufland vyhlásí každoroční soutěž učňů. Dočkali jsme se a termín byl stanoven na 15. května. Nebylo lehké vybrat kandidáty, to se přesto
podařilo. Vybrali jsme nejen zástupce hranické filiálky – Regina Girgová (3. roč.), Nikola Dunková (1. roč.), Marie Vašková (1. roč.), ale obohatili jsme tým o žáky z Valašského Meziříčí - Pavel
Nguyen (3. roč.) a ze Vsetína - Nikola Šerá (3. roč.) a o dalšího pedagoga. Bohužel, za druhý
ročník jsme kandidáty nevybrali. Motivací pro soutěžící žáky byla opět peněžní odměna.
V neděli odpoledne naše sedmičlenná skupina odjela do Prahy, kde jsme si v pozdních odpoledních hodinách prohlédli významné dominanty matky měst – Václavské náměstí, Staroměstské
náměstí s orlojem a prošli Karlův most.
Po přespání v hotelu naše skupina vyrazila na centrálu Kaufland - Vypich. Po prohlídce dvoupatrového obchodního domu jsme se zaregistrovali. Sešlo se 25 soutěžících. Po uvítání vyplnili
žáci písemný test. Následovalo „kolečko“ dalších disciplín – rozhovor se zákazníkem, seřazení
zboží podle ceny, přiřazení bezpečnostních prvků, výměna pásky ve váze, ořez kartonu a jízda
s paletovým vozíkem mezi překážkami.
Po tříhodinovém soutěžním maratonu,
v silné konkurenci žáků došlo k vyhlášení výsledků na usedlosti Ladronka.
Bylo pro nás překvapením při vyhlašování výsledků, když jsme z devíti soutěžních míst obsadili tři: za 1. ročník:
3. místo – Marie Vašková, 2. místo –
Nikola Dunková, za 3. ročník: 3. místo
– Pavel Nguyen. Zápolení a snaha žáků
byla zhodnocena nejen drobnými dárky a upomínkami, ale i chutným obědem. S plnou náručí zážitků jsme se ve
večerních hodinách vrátili domů.
Za tým a pedagogický dozor
Hana Stromšíková
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Z HISTORIE

Ferdinand Trlifaj
Osobnost ze Zámrsk, „skorokelečák“ !
V Kelči se pohybovala v prvních desetiletích po druhé válce
zajímavá osobnost. Byla nepřehlédnutelná. Vysoký, hubený
muž v brýlích, v zeleném hubertusu a v mysliveckém klobouku! Nebyl to kelečák, ale pan Ferdinand Trlifaj. Bydlel
v Zámrskách, kde se 17. ledna roku 1903 narodil.
Povoláním byl obchodním zástupcem továren na hospodářské stroje, stroje pro domácnost a kola. Z tohoto důvodu
se denně pohyboval po Kelečsku a jeho širším okolí. Velice často ale pobýval právě v Kelči. Měl zde spoustu přátel
a kamarádů, byl totiž členem místního mysliveckého spolku.
Zastavoval se v Omladině, v restauraci U Pajdlů na náměstí,
nebo v hostinci pana Rušara, na místě dnešní hasičárny. Pobesedoval s přáteli, měl si s nimi vždy co povídat. A když tu
nikdo ze známých nebyl, seděl v koutu místnosti a něco si psal a poznamenával. Složil řadu
básniček a říkánek, nebo reklamních sloganů (viz Zpravodaj č.3/2016). U Kelečáků je dobře
známá básnička Hore Kelčou, napsaná v kelečském nářečí. Sbírku těchto prací vlastnila, už
zemřelá, paní Jaroslava Pavelková, rozená Šmardová, u níž jsem některé četl a několik i okopíroval. Nejvíce se mi líbí básnička Concordia franco Hranice. Je o tom, jak jeden kelečský
občan dost popíjel s přáteli v hostinci, před kterým náhodně zastavil prázdný pohřební vůz.
A protože onen občan, pitím unaven, zrovna tvrdě usnul, dostali jeho kumpáni zlomyslný
nápad, naložili ho do tohoto pohřebního vozu a nechali odvézt až do Hranic. Měli z toho
ohromnou zábavu, onen postižený však asi nikoliv.
Pan Trlifaj se angažoval i v mysliveckém spolku. Sám jsem jej viděl ve Lhotě u Kelče, když po
honu vykonával myslivecký soud nad nejúspěšnějšími střelci toho dne, jako odplatu, za nebohé zvířecí oběti. Měl na ramenou podšívkou ven položený svůj dlouhý hubertus jako talár,
na hlavě dýnkem dolů a krempou nahoru nasazený klobouk, což představovalo soudcovský
biret, a ve verších přednášel patřičný text. Byli předvoláváni přítomní střelci a přísedící senát
vynášel ortel včetně trestu. Tresty byly fyzické - rány pažbou brokovnice na pozadí – nebo
materielní - skleničky pálenky členům soudního orgánu! Verše byly příhodné, nálada veselá,
všichni účastníci pohotoví, no zkrátka: nádherné spontánní divadlo pod režií pana Trlifaje!
Ve své obci byl veřejně činný, po roce 1945 byl určitou dobu starostou, v třicátých letech minulého století obecním kronikářem, do dění v místě se zapojoval v každém období. Za to, co
vykonal, mu patří dodatečně uznání a poděkování.
Zemřel 26. května v roce 1957, pohřben je na kelečském hřbitově.
Otakar Tvrdoň za přispění paní Olgy Staňkové z Ostravy, dcery F. Trlifaje
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KUŽELKY - ohlédnutí za uplynulou sezonou
Další soutěžní ročník je u konce. Tým „A“ si v Krajském přeboru Zlínského kraje vybojoval
desátou pozici. Ačkoliv jim ve většině prohraných zápasů chybělo štěstí, dokázali se přes veškeré nedaření v soutěži udržet. Zde je rekapitulace posledních tří zápasů:
20. kolo: TJ Bojkovice Krons - TJ Kelč
21. kolo: TJ Jiskra Otrokovice - TJ Kelč
22. kolo: TJ Kelč - TJ Zbrojovka Vsetín B

5:3
7:1
5:3

2504-2466
2565-2408
2525-2400

(8:4)
(8:4)
(8:4)

Družstvo „B“ se v Okresním přeboru Nový Jičín usadilo v průběhu dvaceti kol v druhé části
tabulky, přesněji na konečném čtvrtém umístění. Suverénním vítězem se stalo družstvo Oder,
které nechalo své protivníky daleko za sebou, kdy rozdíl na stříbrný manšaft činil neskutečných 15 bodů. Béčko stejně jako áčko dokázalo zvítězit téměř v polovině zápasů. Uvidíme,
zdali se naši kuželkáři vynasnaží a příští rok to cinkne nějakou medailí.
18. kolo: TJ Kelč B - TJ Odry B
19. kolo: Spartak Bílovec - TJ Kelč B
20. kolo: TJ Kelč B - TJ Nový Jičín B

1:5
4:2
5:1
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Orelští kuželkáři slaví zlatý hetrick
Rok uplynul jako voda a prvnímu květnovému víkendu opět připadl turnaj orelských týmů
z celé České republiky. Na naši výpravu tentokrát čekal nelehký úkol. Ačkoliv se Kelč každoročně ocitá na stupínku vítězů, letos jsme se pokoušeli obhájit titul potřetí.
Do Ivančic, které stejně jako vloni hostily své orelské spoluhráče, se sjelo celkem osm čtyřčlenných družstev. Kelč s pořadovým číslem osm zastupoval klan Pavelků ze Zámrsk a Anička Mašlaňová.
Jako první se na dráze představil Petr Pavelka ml., který hned od začátku roztáčel devítkový
kolotoč. Výbornou hru zakončil číslem 473, ovšem jeho nához vystačil na průběžné druhé
místo, kdy se do vedení dostaly domácí Ivančice.
V průběhu celého dne bylo k vidění obrovské množství hezkých výkonů, a to jak v ženské, tak
i mužské kategorii. Diváci tedy rozhodně neměli o pěknou podívanou nouzi. Konečně se dostal na dráhu další hráč Kelče, a to Petr Pavelka st. Ačkoliv zahrál výborné číslo (448), žádný
posun v tabulce se nekonal, ba naopak náskok domácích se ještě více prohloubil.
Bídně to pro kelečský tým vypadalo i během hry Aničky Mašlaňové. I když první padesátku
trefovala uličky velmi dobře, druhá dráha ji šidila, kde se dalo. Přes veškerou dřinu z toho
nakonec vykoulela pěkných 414 bodů. Ztráta na zlatou medaili se však zvyšovala, dokonce
nás přeskočilo i družstvo Telnice a jen s rozdílem několika kuželek se pomalu dotahovaly
čtvrté Hranice.
Karta se ale začala obracet. Ivančický zadák Karel Zemek, který startoval v předposlední rundě, pravděpodobně nezvládl velký nátlak a v průběhu hry rapidně polevil. Stejně tomu tak
bylo i v případě kuželkáře z Telnice.
Kelči tak stačilo porazit 427 kuželek, aby uhájila zlatý post.
Monika Pavelková, nastupující do
poslední rundy a zakončující naši
sestavu, ale nevěděla, kolik musí
hodit, což nám možná bylo ku
prospěchu. Nic ale nebylo jisté,
jelikož vedle ní stále bojoval o medaili hranický Dalibor Vinklar st.,
kterému nakonec stejně jako jeho
soupeřům v předchozím náhozu
nijak dráhy nevyšly vstříc. Monika
naopak pěkným výkonem rovných
460 kuželek dovedla Kelč až k prvnímu umístění.
Na protivnících bylo znát jisté zklamání, ovšem my se můžeme radovat z dalšího velkého úspěchu.
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Třetí ročník amatérské ligy v kuželkách vyhrála Skalička
Je dobojováno! V posledním kole soutěže se konečně rozhodlo o vítězi třetího ročníku KAL,
kterým se stává družstvo Skaličky. Již po výborné hře, kdy čtveřice zahrála nejlepší výkon sezony
a poradila si snadno s Ohnivým dechem 10:0, bylo jasné, kdo letos usedne na příčku nejvyšší.
Zámrsky, ačkoliv v průběhu jednotlivých kol kolísaly mezi první až třetí pozicí, nakonec díky
o kousek horšímu skóre na Skaličku uhájily stříbro. Na bednu se poprvé vyhoupli i Doliňáci,
kteří se poslední utkání střetli se Zámrskami. Dolina měla i přes prohru bronzové umístění
jisté minimálně dvě kola zpět, jelikož za ní čtvrtý a pátý tým zaostával přibližně o dvě vítězství. Hasičům se však závěr sezóny vydařil a poslední výhrou nad PIMAKEM utekl Ohnivému dechu, a tak právoplatně obsazuje čtvrté místo.
Střed tabulky byl poměrně vyrovnaný. Šesté se umisťují Kladeruby, které ztratily na pátý Ohnivý dech jen jediný bod. Nestálá sestava se projevila u Střelců, kterým se letos moc nedařilo,
a proto obsazují sedmou příčku. Nováček soutěže PIMAKO bohužel uhájil pouze jedinou
výhru, ovšem každý z nás jednou začínal. Není však pochyb o tom, že tento tým jistě v budoucnu získané zkušenosti zužitkuje.
Mezi jednotlivci kraloval třetí rok po sobě Karel Ovčačík ml. (Skalička). Svého dalšího soupeře nechal za sebou rovných dvacet kuželek
(245,8). Druhá příčka patřila zaslouženě Antonínu Oravovi (Zámrsky), který se konečně dokázal
mezi svou konkurencí probojovat a dojít si pro
stříbrnou medaili. Jen o tři kolky horší průměr
měl Zbyněk Kamas (Skalička).
V ženské kategorii předváděla fantastické výkony Irena Stříteská (Hasiči Kelč), která se svým
týmem měla v letošní sezóně premiéru. Na vrcholnou zlatou pozici se probojovala s průměrem
209,4 kuželkami. Zdeňka Minářová (Dolina), obsazující místo druhé, za ní zaostala o pouhé dva
kolky a bronz připadl zámrské Kamile Pejchalové.
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

družstvo
Skalička
Zámrsky
Dolina
Hasiči Kelč
Ohnivý dech
HT Kladeruby
Střelci Kelč
PIMAKO

zápasy
21
21
21
21
21
21
21
21

výhra
15
15
13
13
10
9
6
1

remíza
1
1
1
0
0
1
0
0
20

prohra
5
5
7
8
11
11
15
20

skóre
146:64
141:69
130:80
108:102
118:92
85:125
74:136
40:170

dráhy
111:57
103:65
102:66
84:84
83:85
74:94
74:94
56:112

prům.
858,6
822,0
820,5
785,0
780,0
765,0
726,4
711,0

body
31
31
27
26
20
19
12
2
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Gratulujeme vítězům a děkujeme pořadatelům, převážně p. Antonínu Pitrunovi a p. Mirku
Pavelkovi za obětovaný čas na kuželně. Pro velký úspěch a ohlas se již připravuje další ročník, ve kterém nás čeká pár malých změn. Z tohoto důvodu bude z kraje září (přesné datum
bude zveřejněno v následujícím Zpravodaji) vyhlášena schůze pro stávající i nově přihlášená
družstva.

Mašlaňová na MČR juniorek získala bronz
Velkého úspěchu se dočkala naše hráčka
Anna Mašlaňová. Poslední dubnový víkend se na druhém konci republiky konalo Mistrovství ČR juniorek, přesněji
v nejzápadnějším koutě republiky v Aši.
Dlouhá cesta však přinesla své ovoce.
Ze sobotní kvalifikace, kdy z 36 hráček,
které si své místo vybojovaly v krajských
přeborech, postupovaly do nedělního finále čtyři a dvacet nejlepších, se Anička
dostala z průběžného devátého místa
(538).
Finálový den zahrála ještě lépe (564) a v kombinaci 2x120 hodů sdružených, kdy se sčítají výsledky z obou her, se vyhoupla až na třetí pozici.
Podrobnější výsledky jsou k dispozici na našem webu www.kuzelkykelc.cz.

Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 7. 5. 2017 proběhlo opět po roce na střelnici SSK Kelč 1. kolo „Kelečské střelecké ligy 2017,“
soutěže SP (30+30), a to s těmito výsledky:
1 kolo:
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 549 bodů (z 600 možných)
• Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 544 bodů
• Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 543bodů
Týden před prvním kolem „Kelečské střelecké ligy“ se dne 30. 4. 2017 uskutečnilo na střelnici
1. kolo klubového závodu ve střeleckém dvojboji (malorážková sportovní pistole 15 ran přesná+15 ran otočná a velkorážní sportovní pistole 15 ran přesná+15 ran panáci). Na stupních
vítězů se umístili:
• Miroslav Marejka
• František Janča
• Petr Vavřík
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2. kolo „Kelečské střelecké ligy 2017“
se uskuteční na střelnici SSK v neděli 4. června 2017 a 2. kolo klubového
závodu ve střeleckém dvojboji dne
25. 6. 2017. Srdečně zveme všechny příznivce střeleckého sportu.
Kompletní výsledkové listiny soutěže
„Kelečské střelecké ligy 2017“ a další
informace pro širokou veřejnost jsou
umístěny na webových stránkách klubu
- www.ssk-kelc.webnode.cz

R. Nepustil (SSK Kelč 0464)

POZVÁNKA SDH BABICE
Sbor dobrovolných hasičů Babice pořádá pohárovou soutěž v požárním útoku,
která je zařazena do seriálu závodů Extraligy ČR a VC OSH Přerov.
Soutěž se koná v sobotu 1.července.2017 na hasičském cvičišti v Babicích.
Začátek je v 11,00 hod.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči z Babic.

RŮZNÉ

Z farnosti
Milí Kelečáci, milí farníci!
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Na začátku měsíce června se chci podělit o radost z jednadvaceti dětí, které se v naší farnosti
během školního roku 2016/2017 připravily k přijetí prvního svatého přijímání. Jsou to Beáta Baďuříková, Tobias Brückner, Marie Kašubová, Kamila Křenková, Šimon Macháč, Kristýna
Pajdlová, Antonín Richter, Kateřina Střítežská, Adam Tvrdoň, Tereza Tomášková, Klára Zárubová a Jiří Zdráhala z Kelče, dále pět dětí z Kladerub: Tomáš Cahlík, Petra Grohmanová, Jakub
Hadaš, Dagmar Hermanová a Mojmír Menšík a po jednom z dalších obcí: z Němetic David
Buberník, z Babic Andrea Luhanová, ze Lhoty Vojtěch Valenta a ze Zámrsk Markéra Vozáková.
22
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Slavný den našim prvokomunikantům nastal v neděli 14. května. Shromáždili se na farním
dvoře, odkud nás do kostela doprovodila rozšířená schóla, posílená o nástroje příbuzných
a přátel paní učitelky Žalmánkové. Na mši svaté bylo s rodinami a příbuznými mnoho maminek, kterým jsme připomněli i jejich svátek.
Po celou dobu přípravy, kdy se děti učily nejen znát Boží přikázání, ale i jednat podle Desatera, navštěvovaly kromě nedělní i páteční dětské mše svaté. Ty nekončí ani teď v červnu
a zvu srdečně zvláště ty děti, které rády zpívají a kluky, kteří by si rádi zkusili ministrovat, aby
páteční večerní v pět odpoledne navštívili a poptali se.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Letos už poněkolikáté se konaly májové pobožnosti v Kelči denně s výjimkou pátku a neděle v sedm hodin večer v kostele svaté Kateřiny u náměstí. Chtěl bych poděkovat ze srdce
organizátorce Dorči Hlavicové i všem jejím spolupracovníkům, že pro děti i dospělé návštěvníky, kterých se pravidelně scházelo na padesát, připravili poutavé čtení na pokračování a pravidelný program litanií, přímluv, písní a desátku svatého růžence. Děkujeme také
do Provodovic mladému panu Mikulenkovi, který pravidelně jezdil doprovázet hrou na
varhany a zpěvem.
Poněkud výjimečná byla májová v úterý 16. 5., kdy jsme si před jejím začátkem připomněli
postavu kněze a mučedníka sv. Jana Nepomuckého. U jeho sochy na náměstí jsme se pomodlili za představitele veřejné moci a zazpívali státní hymnu.
NOC KOSTELŮ
Tradiční celoevropská akce, při které se návštěvníkům z řad veřejnosti otevírají katedrály
a venkovské kostely i jiné církevní památky v mnoha městech a zemích, bude letos v pátek
9. června. Do Kelče zamíří pěvecký sbor Harmonia Hranice, který zazpívá v kostele sv. Kateřiny v osm hodin večer. Kromě prohlídky interiéru kostela farního i sv. Kateřiny bude možné
vystoupit na věž a dovědět se něco o historii zvonů, na Befarku zhlédnout historické fotografie
a ochutnat doma pečený chléb a na závěr budou vytrvalci zváni na skleničku mešního vína do
sklepa pod farní budovou.
PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA
Již několik let oslavuje kelečská farnost Slavnost Těla a Krve Páně tak, že je odsloužena mše
svatá na náměstí v Kelči a pak se vydá průvod s Nejsvětější svátostí oltářní na cestu do farního
kostela. Letos při zachování místa a programu měníme čas slavnosti, kterou přesuneme (ve
shodě s dovolenou možností liturgického direktáře) na neděli 18. června v 10 hodin. Zveme
proto všechny farníky, kteří se mohou dostavit, aby uctili přítomnost Pána Ježíše v proměněném chlebě a vyznali svoji víru účastí na slavnostním průvodu, kterým z náměstí projdeme
kolem školy až do farního kostela.
Prosíme též o pochopení a strpení, kdyby snad někomu průvod procházející po hlavní silnici
způsobil nějaké zdržení nebo komplikaci. Děkujeme všem, kdo nazdobí cestu!
Požehnané červnové dny přeje o.Jan Bleša, farář
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Kelečští modeláři hodnotí
Jaro je pro nás období, kdy je v modelářském kalendáři nejvíce akcí. Zúčastnili jsme se
dvou malých regionálních výstav a velké modelářské akce „Velikonoční Prostějov“, kde
jsme získali 1. místo v kategorii „lodě“ a 2. místo v kategorii „vojenská technika“. Ale pro
nás nejdůležitější byla příprava a uskutečnění 8. ročníku KIT SHOW KELČ 2017, který se
konal ve dnech 29. a 30. dubna. Chtěli jsme pro modeláře připravit ty nejlepší podmínky,
aby ukázali, co všechno za uplynulé období udělali. Rovněž jsme uskutečnili tématickou
výstavu modelů lodí podle období, ve kterém pluly a fantastické stavby, které se dají sestavit
ze stavebnice Lego.
Tedˇtrochu statistiky. Naší výstavy se zúčastnilo 76 vystavovatelů, kteří předvedli 538 modelů a 13 stavitelů Lega nám představili 38 kusů svých sestav. Ve venkovních prostorách
bylo divákům představeno 7 kusů vojenské techniky, včetně tanku T34 z 2. sv. války.
Pro zatraktivnění programu pro návštěvníky jsme zajistili výstavu terénních motocyklů
a bugin z Motoklubu Kelč, ukázku RC modelů terénních strojů od modelářů z Kladerub,
ukázku RC řízených modelů tanků a dopravní techniky. Dále měli návštěvníci možnost
ochutnat kávu C.a K. polní kafírny. Velký úspěch, hlavně u dětí, jsme sklidili provozem
malého parního vláčku. Autoopravna Stříteský předvedla stále obdivovanou přehlídku
renovovaných motocyklů a na hřišti TJ předvedli letečtí modeláři z Valašského Meziříčí
leteckou bitvu o kelečskou pálenici.
Letos poprvé jsme na naši výstavu pozvali modeláře z IPMS Austria Vídeň. Předvedli nám
skvělé modely, skvělou prezentaci svého klubu a způsob, jak se vystavuje v zahraničí. Určitě
to nebude první z jejich návštěv u nás.
Všechny tyto akce jsme připravili pro diváky a modelářské nadšence. Podle ohlasů, které
jsme zaznamenali, se nám to povedlo a již začínáme připravovat ročník příští.
Chtěli bychom poděkovat všem našim sponzorům, bez kterých by se tato akce nedala uskutečnit. Patří jim velký dík.
Za modeláře Kelč Miroslav Pajdla

Ohlédnutí za 21. ročníkem Květinového dne v Kelči
Tradičně druhou středu měsíce května proběhla v našem městě celostátní sbírka Ligy proti
rakovině nazvaná Český den proti rakovině. Symbolem této sbírky po mnoho let je květ
měsíčku lékařského, letos doplnila tento kvítek stužka MODRÉ barvy.
Projekt LPR má za cíl zlepšení života nádorově nemocných a podporu onkologických
výzkumných projektů. Letošní téma: SKUPINA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Díky vaší
štědrosti a pochopení bylo v letošním dnu prodáno 300 kvítků v celkové hodnotě 8209 Kč
(průměr na 1 kvítek 27,36Kč). Pro srovnání: v loňském roce bylo vybráno za 250 ks kvítků
7208 Kč (průměr na 1 kvítek vyšel 28,83 Kč). Pokud chcete ještě přispět formou e-kytič24
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ky, můžete poslat DMS ve tvaru DMS KVET30 nebo 60 nebo 90 na číslo 87777. Info na
www.darcovskasms.cz Děkujeme všem, kteří přispěli a podpořili dobrou věc.
Skautky a Hanka Stromšíková

Den otevřených dveří v denním stacionáři Anděl
Dny otevřených dveří se staly tradiční akcí, kdy nejrůznější instituce nabízejí návštěvníkům
možnost prohlédnout si zblízka jejich fungování, interiéry a zajímavé prostory, které jsou
po většinu roku nepřístupné.
V zařízeních, které poskytují sociální služby, jsou tyto Dny pořádány pro všechny, kteří
mají zájem získat informace o službě, nebo jen stojí o to, prohlédnout si prostory, v nichž
uživatelé tráví svůj čas.
V našem denním stacionáři proběhl Den otevřených dveří 5. května. Chtěli jsme se našim
příznivcům a veřejnosti pochlubit nejen tím, co jsme za loňský rok dokázali, ale taky novým nábytkem, který se nám podařilo do našeho zařízení nainstalovat.
Denní stacionář Anděl vznikl v roce 2002 a byl vybaven starším, vesměs darovaným nábytkem. V loňském roce se nám, pomocí velké spousty sponzorů, podařila zrealizovat první
etapa instalace nového nábytku na míru, jehož výroby se ujala firma pana Vašíčka z Němetic. A v letošním roce se nám výměnu nábytku v denní místnosti našeho stacionáře
podařilo dokončit.
Naším hlavním sponzorem byl AGROTERT. Dále se finančně podíleli: Město Kelč, farnost
Kelč, Město Valašské Meziříčí, Vacula – Servis s.r.o., Lukáš – bazény, CABOT, farma Němetice a obec Skalička.
Proto jsme pozvali nejen naše sponzory, abychom jim tímto za estetizaci prostředí, v němž
trávíme svůj čas, co nejsrdečněji poděkovali, ale i ostatní naše příznivce.
Velkou radost nám udělali ti, kteří pozvání přijali. Byl to pan starosta Kelče Ing. Karel David s dalšími zástupci města, pan farář o. Jan Bleša, pan Lukáš z Valašského Meziříčí a paní
Eva Mašlaňová z farmy Němetice.
Dále jsme byli potěšeni, že nás navštívilo velké množství příznivců a podporovatelů naší
práce z Kelče a okolí. Zmínila bych jenom paní doktorku Šimkovou z fakultní nemocnice
Olomouc, která se dlouhodobě s našimi uživateli přátelí. Ostatní přátele jmenovat nebudeme, určitě bychom na někoho zapomněli a možná ani prostor, nám určený v našem kelečském Zpravodaji, by nám nestačil. Chtěli bychom opravdu všem co nejsrdečněji poděkovat.
A to nejen za podporu, kterou nám dávají, ale taky hlavně za to, že se zajímají o naši práci.
O občerstvení na tento den se postaral náš další sponzor MASNÝ PRŮMYSL KRÁSNO.
Jeho výrobky do vkusného a chutného rautu upravila slečna Hanka Šivicová.
Všem, kteří přišli, nebo se jakkoli podíleli na zdárném průběhu akce, bychom chtěli moc
poděkovat. Velmi si vážíme toho, když víme, že naše práce nezůstává bez povšimnutí a je
vámi oceňována.
Marta Leinertová, Anna Hlavicová
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Výlet do pulčínských skal
V neděli 23. 4. 2017 jsme jeli s turistickým oddílem Myšáci Kelč vlakem na výlet do Pulčínských skal. Vysedli jsme v Horní Lidči a vydali se po naučné stezce směrem do vesničky
Pulčín. Cestou jsme viděli krásné vyhlídky po okolí a pravé aprílové počasí si s námi po celou
dobu pohrávalo. Na Pulčíně jsme si dali oběd v místní westernové restauraci a poté jsme
pokračovali do Pulčínských skal. Ještě jsme navštívili místní informační centrum, kde si děti
koupily něco hezkého na památku. Cestou se k nám přidal krásný pejsek a šel s námi až na
skály. Děti mu daly jméno Trek. Po vyšplhání na skály jsme si nahoře dali malou svačinku
a seběhli dolů kolem studánky čarodějky Dobrodějky a vydali se do Lidečka na vlak. Výlet se
všem moc líbil a už se těšíme na další.
Kateřina Pitrunová, TOM Myšáci
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Mraveniště Valašská Bystřice 5. - 8. 5. 2017
Na výletech našeho oddílu se občas z řad dětí ozvalo: „Kdy zase pojedeme na Mraveniště?“
Tak jsme se rozhodli, že druhý prodloužený víkend v květnu strávíme na Mraveništi, což
je turistická základna ve Valašské Bystřici. Vyhlídky počasí na víkend nebyly vůbec růžové,
ale i přesto jsme se v pátek odpoledne sbalili a vydali na místo. Po příjezdu jsme se zabydleli
a vše přichystali pro náš bezstarostný pobyt. Večer jsme tradičně opekli párky, špekáčky a děti
měly volný program. V sobotu ráno nás probudil velký hluk, vedle na fotbalovém hřišti se
konala soutěž malých hasičů. Posnídali jsme a poté opustili Mraveniště, směr přehrada Bystřička. Zde se k nám přidali další účastníci víkendovky a vydali jsme se společně naučnou
stezkou k vyhlídkovému místu Santovítova skála. Trasa nebyla dlouhá, ale trochu náročnější.
Ale i ti nejmenší ji skvěle zvládli. Odměnou nám byl hezký výhled na okolí přehrady. Všichni
jsme byli příjemně unavení a hladoví, tak jsme si dali oběd v restauraci U Mokrošů a s plnými
bříšky jsme vrátili zpět na Mraveniště. Odpoledne jsme si trochu odpočinuli, děti si zaskotačily na hřišti a po večeři přišel i hraný Večerníček. V neděli nás čekal další výlet. Vyjeli jsme
auty na vrch Búřov a odtud vyrazili na Vsacký Cáb. Po dobrém obědě se děti pohoupaly na
houpačkách, zatočily se na kolotoči a pomalu jsme se ubírali zpět. Odpoledne jsme v táboře
zahráli hru Nerosty a poté probíhaly souboje v deskových hrách. Po večeři nás opět navštívilo
improvizační divadélko (mladší členové našeho oddílu) a zahrálo pohádku O zakleté idiánské
princezně. Všem se moc líbila a sklidila velký potlesk. Pondělní dopoledne jsme děti vyslali na
místní dětské hřiště a pomalu pouklízeli, rozloučili se a vydali se ke svým domovům.
Myslím, že se nám opět víkendovka skvěle vydařila, všichni si to hezky užili a co myslíte, že se
děti ptaly při odjezdu domů?.... „Kdy zase pojedeme na Mraveniště?“
Hanka Stříteská, TOM Myšáci
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INZERCE

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

Jubilanti v Kelči
Anna Machačová
Zdeněk Bambuch
Zdeňka Ryšková
Jaroslav Matula
Jaroslava Dorogyová
Anna Pavelková
Jaroslav Staša

Jaroslav Kučera
Anna Rýdlová
Anna Majdlochová
Ladislav Drajsajtl
Alois Holub
Alois Škarka
Zdenka Rýdlová

Jubilanti v Komárovicích

Jubilanti ve Lhotě

Anastázie Plesníková
Aloisie Gillarová

Ludvík Škařupa

Sňatky
Petra Chvatíková * Albert Zloch

Pavlína Novotná * Filip Mede

Narození
Filip Kunovský
Dominik Masařík

Kelč
Kelč

Ellen Bortlová Komárovice

76 let

Němetice

Úmrtí
Ludmila Tomášková

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Město Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČO:00303925. Číslo registrace MK ČR E 13253. Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 950 ks. Řídí redakční rada, vedoucí Anna Schillingová, 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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