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Městský úřad informuje

USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Kelč dne 16. 4. 2012
– Rada bere na vědomí zprávu č. 336/2011/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření města Kelč za rok 2011 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
– Rada bere na vědomí protokol o výsledku hospodaření u příspěvkové organizace
Základní škola Kelč za rok 2011 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
– Rada vyhlašuje záměr převodu části pozemku parc.č. 753/1 zahrada v k. ú. Kelč –
Nové město o výměře cca 250 m2. Přesná výměra bude stanovena v geom. plánu.
– Rada vyhlašuje záměr převodu pozemku parc.č. st. 171/3 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 2 m2 v k.ú. Kelč – Nové Město.
– Rada bere na vědomí žádost p. P. K., Kelč – Komárovice o pronájem části pozemku
parc.č. 464/1 trvalý travní porost v k.ú. Komárovice a předává ji k vyjádření
Osadnímu výboru Komárovice.
– Rada bere na vědomí nabídku ÚZSVM na bezúplatný převod pozemků státu
parc.č. 675/7, 675/8, 675/9, 675/10 a 675/18 v k.ú. Němetice a doporučuje ji
ke schválení zastupitelstvu.
– Rada schvaluje smlouvu o podmínkách a právu umístit a provést stavbu vodovodní
a kanalizační přípojky pro RD č.p. 250 v Kelči na pozemku parc. č. 2023/11
v k.ú. Kelč – Nové město s p. R. N., Vsetín.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 1/2012 dle
předloženého návrhu.
– Rada bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v budově MŠ Kelč
č.p. 59 od p. J. S., Kelč a souhlasí s ukončením nájemního vztahu k 30.4.2012.
– Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor – 1 místnosti o podlahové ploše
22,6 m2 v suterénu budovy MŠ Kelč č.p. 59.
– Rada projednala situaci týkající se přijímacího řízení do Mateřské školy Kelč
pro rok 2012/2013. Rada ukládá ředitelce MŠ ve spolupráci s ředitelem ZŠ vypracovat
návrh řešení situace s převisem žádostí o přijetí do MŠ Kelč.
Termín: do 31.5.2012
Zodpovídá: ředitelka MŠ Kelč
– Rada schvaluje poskytnutí dotace florbalové škole Teiwaz Kelč na činnost
florbalového oddílu v roce 2012 dle předloženého návrhu.
– Rada bere na vědomí informace starosty a místostarosty o prohlídkách
víceúčelových hřišť v okolních obcích. Rada pověřuje starostu výběrem projekční
firmy a zadáním vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
na víceúčelové hřiště u ZŠ Kelč.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 1 ks lípy
na obecním pozemku parc.č. st. 157 v k.ú. Kelč – Nové Město dle předložené žádosti.
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Soutěž Rozkvetlé město a mikroregion 2012
Dne 25. května 2012 bude na Květinovém jarmarku vyhlášen 11. ročník
soutěže Rozkvetlé město a mikroregion. Letošní novinkou je rozšíření
soutěže i do obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Cílem této
soutěže je motivovat občany našeho regionu, aby pečovali o prostranství
kolem svých domů a o květinovou výzdobu. V neposlední řadě chceme lidem
umožnit, aby se mohli pochlubit svými výpěstky a zahradní architekturou.

Do soutěže se můžete přihlásit v těchto soutěžních kategoriích:
Kategorie A: předzahrádky rodinných a řadových domů
Kategorie B: ovocné zahrady a zahrady za rodinnými domy
Kategorie C: květinová výzdoba oken a balkónů panelových a rod. domů
Kategorie D: zahradní úpravy vstupních prostor firem

Abychom učinili soutěž atraktivnější, zvýšili jsme v jednotlivých kategoriích
finanční odměny- v kategoriích A až C:
1. místo 3000 Kč
2. místo 2000 Kč
3. místo 1000 Kč
V kategorii D bude první místo ohodnoceno dárkovým poukazem.

Do soutěže se mohou zájemci přihlásit do 30. června 2012 telefonátem
paní Střítezské na číslo 602 579 815, 571 674 334 nebo zasláním emailu
na adresu stritezska@muvalmez.cz.
Do emailu je nutno uvést:
- jméno, telefonní číslo, poštovní adresu, kategorii, ve které budete soutěžit,
variantu pro fotografie do soutěže ( a) zašlete vlastní fotografie, b) necháte
si květinovou výzdobu vyfotografovat pracovníky městského úřadu)
Fotografie v elektronické podobě zašlete do 30. srpna 2012 (chceme vám
nabídnout možnost zachytit vaši květinovou výzdobu v období nejhezčího
květenství). Vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu 2012.
Úřední hodiny referátu státní sociální podpory na Městském úřadu Kelč

ČERVEN

středa

27.6. 2012

12.30 – 17.00 hod

Veškeré záležitosti můžete také vyřídit na referátu státní sociální podpory
ve Val. Meziříčí, Železničního vojska 1349 :
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod
úterý, čtvrtek
8.00 – 13.00 hod
pátek
8.00 – 13.00 hod - pouze příjem nových žádostí
Telefon ÚP ČR Valašské Meziříčí : ústředna 950 173 711.
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Na žádost čtenářů uvádíme některá důležitá telefonní čísla
a ordinační hodiny
MUDr. Stanislav Kurejko, tel.: 571 641 555
pondělí, středa, čtvrtek, pátek 7.00 – 12.00
úterý
13.00 – 18.00
MUDr. Darja Stodůlková, tel.: 571 641 138
pondělí 8 - 10.30
od 11 vyšetření na pozvání
úterý
novorozenecké návštěvy
středa
8 - 10.30
od 11 – 12 – poradna pro kojence
čtvrtek
8 - 9.30
od 11 – očkování a vyšetření na pozvání
pátek
8 - 10.30
MUDr. Jana Sehnalová, tel.: 571 641 540
pondělí, úterý
8.00 – 12.00
středa
13.00 – 16.45
čtvrtek, pátek
8.00 – 12.00
MUDr. Vladan Šobora, tel.: 571 641 366
pondělí - pátek
7.30 - 12.00
7.30 – 9.00 vyhrazen pro bolestivé pacienty
MUDr. Dobešová, tel.: 603 187 011
čtvrtek
7.30 – 13.00 - pouze objednané
Pharm. Dr. Ľudmila Chramostová - Lékárna , tel.: 571 641 226
pondělí - pátek 7.30 – 14.00

Svoz odpadu
Plasty
Sklo

28. června
29. června

Výstavu Po stopách kelečského dýmkařství lze kromě uvedené otevírací
doby (středa 15-17 hodin, sobota 9 – 12 hodin) navštívit i jindy, po domluvě
s paní A. Vykopalovou na tel. č. 608 450 528.
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Kultura

XVI. Kelečské slavnosti
sobota 30. 6. a neděle 1. 7. 2012
Kelč – u kulturního domu
SOBOTA 30. června 2012 od 14 hodin
14.00

Pejskování s Macíkem

- zábavný pořad pro děti a rodiče
14.00
IMPROLIGA – zápas v divadelní improvizaci
15.30
Jumping Drums – bubenická show
16.30
divadlo – O princezně Rozmařilce
17.00
Jiří Schelinger a Ozzy Osbourne Revival
20.30
HomeBwoyRasta – reggae
22.20
Ohňostroj
22.30
Taneční zábava se skupinou Pohoda z Hranic
Mezi vystoupeními – ukázky dřevěného divadla, loutkářská dílna, tanečnice …
NEDĚLE 1. července 2012 od 13 hodin
13.00
14.00

Stanley´s Dixie Street Band
Vystoupení Ruty Šuty Kelč, Pastelky a Chipmánkové
- aerobik Kelč

14.00 – 16.00
16.00
17.30

Prezentace Policie ČR

technika, jednotky, zásah, laserová střelnice, ukázky nasazení
ABBA revival
Revival Kabát Morava

Doprovodné akce mimo areál:

Výstava drobného zvířectva – areál chovatelů
Výstava dýmkařství v Kelči – síň v budově penzionu
Překážkové aktivity – v parku pod KD (sobota)

Vstup ZDARMA.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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DS Anděl Kelč ve spolupráci s MěÚ Kelč pořádá

DĚTSKÝ DEN
soutěž o nejúžasnějšího chlapa z Kelče a okolí
o titul

SUPER

CHLAP

Soutěž proběhne v Kelči v areálu ČSCHDZ
3. června 2012 v 15.00 hodin.
Na všechny odvážné chlapy, kteří se nebojí srandy, čekají zajímavé ceny.
Pro ostatní je připraveno bohaté občerstvení, tombola a soutěže pro děti.

***************************************************************

OREL JEDNOTA KELČ

zve všechny děti na

Den dětí s Orlem Kelč,
který se koná 9. 6. 2012 na betonovém hřišti u kulturního domu a v tělocvičně ZŠ
Program:
1. Závody na odrážedlech pro děti od 1 – 6 let.
Prezentace od 9:00 hod na betonovém hřišti, startovné 20, -Kč za dítě, vlastní
odrážedlo a přilba podmínkou účasti. Závod začne v 9:30hod.

2. Župní turnaj elévů ve florbalu (ročník 2001 a mladší)
Prezentace od 8:00hod v tělocvičně místní Zš. Zahájení turnaje v 9:00hod. Po
skončení turnaje proběhne přípravný přátelský zápas mladších žáků.

3. Soutěž ve florbalových dovednostech
Otevřená soutěž pro děti do 14 let. Prezentace do soutěže od 13:00hod na betonovém
hřišti u kulturního domu. (V případě deště v tělocvičně ZŠ. Podmínkou jsou přezůvky
do tělocvičny!!! Bez nich nebude soutěžící zaregistrován). Florbalky i míčky zapůjčíme.

4. Otevřený turnaj v kuželkách pro širokou veřejnost
Prezentace od 9:00hod v kuželně u kulturního domu.

Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
Srdečně zve rada Orla jednoty Kelč a vedení FBC Orel Kelč.
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Český svaz chovatelů v Kelči vás zve na tradiční

Výstavu drobného zvířectva,
která se koná ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2012
v prostorách chovatelského areálu.
Otevřeno
Sobota
13 – 19 hodin
Neděle
8 – 17 hodin
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Na vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.
Za ZO ČSCH předseda Jan Slimáček

III.ročník
KELEČSKÉHO POHÁRU DRAČÍCH LODÍ

SOBOTA 4.SRPNA 2012
Sobota 4.srpna 2012 je dnem, kdy posádky dračích lodí změří své síly
na Chmelníku!
Pokyny k přihlašování týmů budou k dispozici od 1.6.2012
na stránkách www.dl-chmelnik.webnode.cz
Letošní ročník přináší opět novinky …..
 Vystoupení Železného Zekona
 Paintball střelby
 Ohňová show Boca Fuego vyvrcholí bombastickým ohňostrojem
 Dragon After party s KALIBROU !!!
Sledujte www.dl-chmelnik.webnode.cz, www.fotbal-kelc.cz
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Program Kina Kelč na měsíc červen 2012

Neděle 3. června v 18hod.
ČTYŘI SLUNCE
Příběh rodiny a jejich přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život
k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů.
V hlavních rolích českého filmu uvidíte Karla Rodena, Aňu Geislerovou a Jiřího
Mádla, 105min., vstupné 45Kč.

Neděle 10. června v 18hod.
KAMARÁD TAKY RÁD
Dylan a Jamie si užívají spoustu legrace a sdílejí přesvědčení, že láska je jen mýtus
z hollywoodských filmů. A právě tehdy se rozhodnou vyzkoušet báječně sexy
a uvědoměle dospělý experiment.
Americká romantická komedie s Justinem Timberlakem v hlavní roli,
české titulky,109min., vstupné 45Kč.

Neděle 17. června v 18hod.
DRIVE
Samotářskému a značně rozpolcenému řidiči zcela změní život náhodné setkání
se sousedkou Irene,se kterou tráví stále více času. Vše se však změní, když je
z vězení propuštěn Irenin manžel.
Film USA s českými titulky, 97 min., vstupné 45Kč.

Neděle 24. června v 18hod.
POUPATA
Agáta touží po šťastném životě daleko od domova, její jedinou nadějí je útěk
a tudíž zrada nejbližších. Honza věří v čistotu a sílu lásky bez ohledu na okolnosti.
Kamila hledí s jistotou do budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne.
Jediný Jarda ví, že svět ani sebe nezmění ...
Český film,90min.vstupné 45Kč.
Všem našim filmovým příznivcům přejeme hezké prožití letních prázdnin a těšíme
se na setkání s vámi opět v září.
Pajdla Miroslav,ved.Kina Kelč
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Mateřská škola informuje
Jaro, léto, podzim, zima,
v naší školce je to prima!
A co všechno umíme,
celý rok si kreslíme.
Blíží se konec školního roku, je tady měsíc červen, který začíná v mateřské škole vždy
oslavou Dne dětí. V pátek 1. června čeká děti v mateřské škole „pohádkové dopoledne“,
které pro ně připraví paní učitelky. Děti se mohou těšit na pohádky, zábavné hry
a soutěže. Nebude chybět ani sladká odměna a malý dárek.
Ve čtvrtek 7. června v 15,30 hodin se uskuteční na zahradě mateřské školy „Dětská
zábavná show“ s klaunem Kukem a tetou Ditou, oblíbené soutěže o ceny, skákací hrad,
balónky pro děti aj. To vše nabízí nová verze úspěšného pořadu. Moderovat bude
„Kapitán Mořský vlk“ PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch z Podbeskydské agentury Mořkov
u Nového Jičína.
Zváni jsou i rodinní příslušníci dětí! Zábavné odpoledne bude zakončeno táborákem
s opékáním špekáčků. V případě nepříznivého počasí se zábavná show uskuteční
v Kulturním domě v Kelči. V červnu se bude konat také „hledání pokladu“ v parku, kde
se děti potkají s řadou nástrah a úkolů na cestě pohádkovým světem. Děti ze třetí třídy
„Berušky“ budou vystupovat se svým programem na kulturních akcích v Kelči. V neděli
3. 6. vystoupí na akci pořádané Občanským sdružením Anděl v areálu chovatelů, kde se
bude soutěžit o titul „Super chlap“ a v sobotu 9. 6. na „Vítání občánků“ v obřadní síni
městského úřadu. Děti, které letos ukončí předškolní vzdělávání, čekají 21. a 22. června
dva dny strávené v mateřské škole s námořnickým nocováním. V pondělí 25. června nás
navštíví divadélko „Smíšek“ s „Pohádkovým cestováním“ na ukončení školního roku.
Pohádka bude plná legrace, písniček, hádanek se spoustou dalších překvapení. V úterý
26. června 2012 se rozloučíme s 20 dětmi, které po prázdninách nastoupí do Základní
školy v Kelči. Slavnostní rozloučení se uskuteční v 15 hodin v Hasičském domě v Kelči
za účasti zástupců Města Kelč, Základní školy Kelč a Sdružení rodičů při Mateřské škole
v Kelči. Pasovat děti na „školáky“ budou již tradičně rytíři z divadelní společnosti Tilia.
Ve středu 27. 6. ukončíme také „angličtinu hrou“, která probíhala v mateřské škole
po celý školní rok. Zúčastnilo se jí 29 dětí. Cílem bylo hlavně získat cit pro jazyk. Podle
PhDr. Jana Svobody je nejdůležitější v době do 7 let dítěte, kdy dozrává fonematický
sluch, angličtinu jen poslouchat. To je velký přínos pro budoucí učení cizího jazyka.
V předškolním věku není podstatné, kolik slov se dítě naučilo a co už umí. Jako dárek
za snahu dostanou děti od nás Brumíkovo pexeso s angličtinou.
Provoz Mateřské školy Kelč bude přerušen v době letních prázdnin od 2. 7. do 10. 8.
2012. Prázdninový provoz začne 13. 8. 2012 pouze v jedné třídě. Nový školní rok
zahájíme v pondělí 3. 9. 2012 ve všech 3 třídách.
Přeji vám vydařené léto, dětem krásné prázdniny, plné pohody a sluníčka.

Svatava Dohnalová, ředitelka
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Základní škola informuje
Školská rada
Od podzimu 2011 pracuje při Základní škole Kelč školská rada v novém složení:
za zřizovatele – Ing. Jaroslav Orel, Roman Večeřa, za rodiče žáků –
Jarmila Jiříčková – předsedkyně školské rady, Břetislav Vlček, za pedagogický sbor
– PhDr. Pavla Čučková, Mgr. Květoslava Václavíková.
Funkční období členů školské rady je tříleté a školská rada se schází nejméně 2x
ročně. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
v základních a středních školách, podílí se na zpracování koncepčních záměrů
rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje
opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní
inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává
návrh na odvolání ředitele, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole,
zejména k dokumentaci školy.

Projekt Starší učí mladší (žáci 8. třídy učí páťáky)
Obsahovou náplní přírodovědného semináře v 8. ročníku se ve 2. pololetí stala
příprava výukového a zároveň zábavného dopoledne pro páťáky (z obou tříd)
na téma, které mladší žáci právě probírají v přírodovědě. Jde o téma z oblasti
anatomie člověka, konkrétně Naše smysly. Starší žáci si připravili čtyřhodinový
blok, během něhož se páťáci dozvídali nové informace o tématu, využívali to, co už
znají (ze školy nebo z vlastní zkušenosti), nebo řešili různé úkoly, ale také si hráli
a bavili se, i když i přes tyto aktivity se učili.
Na samém začátku byli páťáci moderátory stručně seznámeni s průběhem
dopoledne. A protože ne všichni se znali, následovala seznamovací hra, po jejímž
skončení již všichni věděli, jak se kdo jmenuje.
Aktivity byly naplánovány jako práce skupinová, proto bylo potřeba rozdělit
páťáky do skupinek. K tomu posloužil látkový sáček, části obrázků a jejich tahání
ze sáčku. Z jednotlivých částí pak vznikl úplný obrázek a k němu jedna skupina.
Každá skupina měla dva patrony – osmáky.
Tak vzniklo celkem 5 skupin po 4 žácích.
Pak následovalo vymýšlení názvu skupin a jeho napsání na lepku, kterou si každý
člen skupiny umístil na viditelné místo. Názvy jednotlivých skupin pak byly
napsány do tabulky výsledků jednotlivých disciplín.
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Páťáky čekalo celkem pět úkolů. V prvním musela každá skupina vyluštit tajenku,
tou byla otázka a písemně na ni odpovědět. Tímto způsobem jednotlivé skupiny
zjistily druhy lidských smyslů.
Pak následovala práce s textem. Patroni – osmáci pomocí textu učili své skupiny
páťáků, vysvětlovali funkci a význam jednotlivých smyslů, potom páťáci obdrželi
otázky a písemně odpovídali. Po kontrole se odpovědi obodovaly a skupinky si tak
mohly vylepšit své skóre.
Další aktivita probíhala v tělocvičně a jejím cílem bylo, aby si žáci při sportovních
činnostech uvědomili, jaké smysly při jednotlivých disciplínách uplatňují a potřebují.

V předposledním úkolu žáci přiřazovali ke konkrétnímu smyslu určité zvíře.
A na závěr je čekal shrnující test a po jeho vyhodnocení vyhlášení výsledků.
Obě netradiční dopoledne se moc vydařila. Osmákům se líbilo v rolích
„vzdělavatelů“ a páťáci přivítali změnu ve vyučování. Čtyři hodiny práce i zábavy
uběhly jako voda a ti starší si možná povzdechli: „Tolik nám to dalo práce a už je to
za námi.“ Pro tentokrát sice ano, ale v dalším roce si to mohou zopakovat.
Jako příklad uvádím zadání předposledního úkolu, který páťáci řešili. Pokud by vás
zajímalo zadání i dalších úkolů, budete ve škole vítáni a Ing. Michaela Davidová
vám je ráda sdělí:
Je neděle večer a Pepa byl od rána venku a ještě vůbec nemá napsané úkoly
do školy. Mamka ho už žene do postele, ale on jí říká, že si musí ještě napsat úkoly.
Ten nejtěžší úkol byl z přírodovědy a on musel ke každému smyslu přiřadil jedno
zvíře, které má právě tento smysl naprosto dokonalý. Pomoz mu tento úkol
vypracovat, aby zítra ve škole nedostal 5.

PhDr.Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Odborné učiliště informuje

Název projektu: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce
(č.p. CZ.1.07/1.2.08/03.0007)

Zpráva o průběhu exkurze konané ve dnech 26. - 27. 4. 2012
Stejně jako v loňském roce se i letos vydali žáci třetích ročníků na dvoudenní
exkurzi k nadregionálním zaměstnavatelům. Exkurze se uskutečnila v rámci aktivity
04 – Přípravné kontakty s trhem práce v rámci projektu OPVK „Žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami a trh práce“.
Ráno 26. 4. 2012 po sedmé hodině ranní ujížděl autobus se čtyřiceti žáky našeho
učiliště a pětičlenným pedagogickým sborem k cíli naší první zastávky. Byla to
rekonstrukce budovy staré fary na Starém Jičíně. V loňském roce, kdy jsme se zde
byli podívat, to bylo skutečné „staveniště“. Na Vánoce už prostory obývali noví
nájemníci, pro které se fara rekonstruovala na jedno a dvoupokojové byty pro osamělé
občany a mladé manžely. Letos jsme zhlédli terénní úpravy – chodníky, parkoviště
a chystanou rekonstrukci původního krytého schodiště, které vedlo z budovy fary
přímo do kostela. Spolumajitel firmy Starest s.r.o. pan Hasal ochotně zodpověděl naše
dotazy. Mezi zaměstnanci jsme poznali našeho loňského absolventa D. Hanzelku.
Platí to samé jako v loňském roce. „Ať přijdou a ukáží, co umí“, byla slova pana
Hasala na dotaz ohledně pracovních míst pro obor zedník a zámečník.
Další zastávka byla v Bílovci v Domově pro seniory. Krásná vilka posazená
uprostřed parku avizovala příjemné rodinné prostředí. Kolektiv zaměstnanců pečuje
o třicet klientů převážně z Bílovce a okolí. Od zástupkyně vedoucí jsme se dozvěděli
čerstvou zprávu. Podařilo se jim získat prostředky z evropských fondů na výstavbu
nového pavilonu, což mimo jiné bude také znamenat vznik nových pracovních míst.
V 11.oo hodin jsme měli objednanou prohlídku hornického muzea Landek, tak
jsme se rozloučili v Bílovci a vydali se do Ostravy-Petřkovic. Výtahem nás svezli
do dolu Eduard Urx, který jsme s panem průvodcem postupně prošli. Kromě figurín
horníků jsme viděli v činnosti také obrovský důlní kombajn a pojízdný pás s uhlím.
Během prohlídky se s námi pan průvodce podělil o autentické „zážitky“ při těžbě uhlí,
které sám v roli horníka prožil.
Po obědě v restauraci Harenda u Barborky jsme odjeli do Kozlovic. Tam jsme si
prohlédli areál fojtství a obecné školy. Někteří učitelé ještě pamatují dřevěné lavice
s drážkou na pero. Pro žáky to byla exkurze do historie školství. Zajímavé byly
např. školní řády z doby J. A. Komenského.
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Z Kozlovic nás čekala krátká cesta do Tiché, kde jsme navštívili Okrasné
zahradnictví paní Konvičkové. V malém rodinném zahradnictví byl k dispozici
sortiment letniček, okrasných dřevin, ale také ovocných stromů a keramiky. Kdo měl
zájem, mohl si vzít malý dáreček-sáček s hnojivem.
Z Tiché už bylo jen pár kilometrů do Kunčic pod Ondřejníkem, kde jsme byli
ubytováni v rekreačním středisku Českých drah. Unavení a vyhladovělí žáci
s úsměvem na tváři přivítali večeři – tradiční českou kuchyni – zelo-vepřo-knedlo.
S úsměvem proto, že si mohli dát kolik chtěli. Paní kuchařky jim s radostí daly
„nášup“. Po ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích, děvčata v budově A, hoši
v budově B zbýval ještě nějaký čas do večerky. Někteří se šli projít, jiní vyzkoušeli
houpačky, část se dívala na seriál v televizi. Po zvládnutí osobní hygieny si žáci ještě
chvíli povídali na pokojích a postupně usínali.
V pátek jsme po sedmé hodině ranní vstávali, uklidili pokoje, sbalili věci a šli
na snídani. Šunková pěna, máslo, džem, čaj, bílá káva, chleba, rohlíky. To bylo
snídaňové menu.
Další naše cesta vedla do Nošovic. Nejdříve to byla prohlídka pivovaru Radegast,
který je součástí koncernu Plzeňský Prazdroj. Po zhlédnutí krátkého filmu jsme
postupně prošli celým závodem. Zajímavá byla hala – umývárna a stáčírna. Shora
jsme pozorovali, jak se láhve míjí na páse. Také sklad, ve kterém se právě nacházelo
3 500 000 lahví piva. Závěr prohlídky patřil návštěvě firemní prodejny
s upomínkovými předměty.
Po krátkém osobním volnu na svačinu nás čekala poslední část programu, jak se říká,
to nejlepší nakonec - prohlídka automobilového závodu Hyundai. Po promítnutí
dokumentu, z něhož bylo zřejmé, že během tří let vyrostla na zelené ploše největší
automobilka ve střední Evropě, jsme se vydali na prohlídku závodem. Z důvodu
přísného zákazu fotografování obrázky k nahlédnutí nemáme, ale každý je má uloženy
v sobě. Myslím, že to byl nezapomenutelný zážitek pro každého. Během 19 hodin z role
plechu o tl. 0,7 mm vznikne hotový vůz. Mezi novinky letošního roku patří model ix 35.
Většina žáků, stejně jako v loňském roce, byla touto prohlídkou nadšena. Hlavně
hoši se zajímali o možnosti pracovního uplatnění, výši výdělku a zaměstnaneckých
výhod. Každý žák obdržel letáček s potřebnými informacemi.
Hlavní část exkurze byla hrazena z prostředků projektu. Doprovodnou část
(hornické muzeum Landek, Fojtství a Obecná škola Kozlovice, Pivovar Radegast) si
žáci hradili z vlastních prostředků.
Cílem naší dvoudenní cesty bylo přiblížit žákům první kontakty s trhem práce, jak
vyplývá také z názvu projektu. Záleží teď na nich samotných, zda si po získání
výučního listu budou umět odpovědět na otázky typu Co umím? Co chci dělat? Umím
si říct o práci? Budoucnost záleží na nich samotných, jak se svým zaměstnavatelům
předvedou, ukáží, co umí a hlavně jakou budou mít chuť a ochotu pracovat.
Přejeme všem hodně štěstí!
Zapsala: Ing. Renata Smahlová, Odborné učiliště Kelč
13

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2012

Sport

Florbalový oddíl Teiwaz Kelč
Dne 29. dubna 2012 odehrál mužský tým Teiwaz Kelč dva duely poslední
v sezoně v Morkovicích.
20.kolo

FbŠ Teiwaz Kelč vs. Jamajka Kojetín 8:1 (2:0,4:1,2:0)
Branky a asistence týmu: M.Vraj (Barfus), Hloch, M.Vraj, Sofka (Pivovarčík),
Hloch (M.Vraj), M.Vraj, Hloch

V předposledním kole se střetl třetí tým Teiwazu se čtvrtým týmem Kojetínem. Byl to tedy boj o konečné třetí místo v tabulce. Mužstvo Kelče se
střetlo s Kojetínem v této sezoně dvakrát a ani jednou neodešlo ze zápasu
vítězně. Jednou skončilo utkání remízou 3:3, druhé utkání vyhrál Kojetín
o gól 5:4, takže se dalo předpokládat velice vyrovnaný zápas.
Tým Teiwazu vstoupil do utkání se změněnou taktikou na soupeře a jak bylo
vidět na hřišti, defenzivní styl Kelče, kterým na soupeře vyrukoval, dělal
Jamajce problémy. Opatrná první třetina z obou stran nakonec vyšla lépe
Kelči, a to když vstřelila dva góly a ujala se vedení. Jamajka ve druhé třetině
stále nemohla najít recept na pevnou obranu Kelče, a tak v pohodě hrající
tým Teiwazu navyšoval svoje vedení.
V poslední třetině už odevzdaný tým Kojetína přihlížel, jak mužstvo Kelče
ještě navýšilo už tak vysoké skóre. Důležité bylo, že poprvé v sezoně nebyl
žádný kelečský hráč na trestné lavici a mohli si tedy dojít hladce
pro vítězství 8:1.
21.kolo

FbŠ Teiwaz Kelč vs.SK K2 Sportcentrum Prostějov B 6:3 (0:0,5:1,1:2)
Branky a asistence týmu: Hloch (Ševčík), M.Vraj (J.Vraj), Barfus (M.Vraj),
Sofka (Dobeš), Barfus (Hloch), Hloch (M.Vraj)

V posledním kole už oběma týmům o nic nešlo. Tým Teiwazu skončí, i kdyby
utkání skončilo jakkoliv, na konečném třetím místě a beznadějně poslednímu
týmu Prostějova by potenciální výhra nad Kelčí také nepomohla. Takže obě
mužstva mohla jít do zápasu uvolněna.
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A to se i projevilo v utkání, kde ani jeden tým určitě nehrál na 100%.
Mužstvu Kelče stačilo zapnout na plný plyn jen ve druhé třetině, kterou
vyhrál 5:1 a to hladce stačilo k vítězství. V přátelském duchu se zápas
v poslední třetině dohrával a Kelč nakonec ve svém posledním utkání v sezoně
zvítězila 6:3.

Tým FbŠ Teiwaz Kelč skončil v sezóně 2011/2012 v Olomouckém
přeboru na konečném 3.místě, mužstvo Kelče se stalo se 121 góly
nejlépe střílejícím mužstvem v soutěži.
Trenér a kapitán týmu Marek Hloch: ,,V první sezoně, kde jsme získali
neuvěřitelných pět pohárů, jsme všem ukázali, že s námi musí počítat.
Vytvořili jsme zde dobrý tým, který bude další sezonu pomýšlet na ještě vyšší
mety. “

Sestava:
Brankář: Martin Křístek
Hráči: Tomáš Ševčík, Jiří Vraj, Tomáš Barfus, Marek Hloch, Marek Vraj,
Ondřej Dobeš, František Konečný, Tomáš Pivovarčík, Martin Janda, Tomáš
Sofka, Denis Drozd, Martin Drozd

Marek Hloch
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KUŽELKY
A máme zde konec kuželkářské sezony pro rok 2011 – 2012.
Po ukončení všech soutěží ještě proběhlo mistrovství České republiky
v jednotlivých kategoriích a k naší velké radosti jsme tam měli své zastoupení.
Do celorepublikového finále „Mladých nadějí“ postoupil Ondra Pitrun a umístil se
na krásném 13. místě.
Své zastoupení jsme na mistrovství České republiky měli taky v kategorii
dorostenek. Monika Pavelková si výkonem 518 kuželek na 100 hodů sdružených
vybojovala také 13. místo.
K těmto umístěním našim mladým hráčům gratulujeme a přejeme hodně úspěšných
hodů.
A ještě závěrem. Mistrovství ČR se ještě zúčastnili naši bývalí hráči. V kategorii
seniorů se Dalibor Tuček výkonem 1100 kuželek na 2 x 120 hodů sdružených
umístil na 15. místě. V kategorii mužů si Luboš Gassmann výkonem 1129 kuželek
na 2 x 120 hodů sdružených vybojoval 19. místo.
Všem přejeme „Hodu zdar“.
Josef Gassmann
*******************************************************************

Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Elévci a Mladší žáci
V sobotu 9. 6. 2012 pořádáme v tělocvičně místní ZŠ od 9 hodin „Župní turnaj
elévů“. Součástí turnaje bude i přípravný zápas mladších žáků před mezinárodním
turnaje Open Games – Hummel Kids v Brně, na který pojedeme ve dnech
22. – 24. 2012. Po skončení přátelského utkání proběhne soutěž ve florbalových
dovednostech, které se mohou zúčastnit chlapci i dívky ve věku 6 až 14 let. Srdečně
zveme příznivce florbalu.

Starší žáci
Orelská florbalová liga:
Finálový Turnaj 28. a 29. dubna v Uherském Brodu
Starší žáci na finálovém turnaji v Brodu skončili v základní skupině na druhém
místě a ve čtvrtfinále play off narazili na Kunštát. Zápas byl velmi dramatický, oba
týmy vedly, nejprve naši 1:0, za deset vteřin to bylo 1:1, po pár minutách jsme opět
dali branku, ale soupeř vzápětí srovnal. Potom jsme dlouho drželi stav 3:2 pro nás.
Soupeř srovnal v druhé polovině, jenže pět minut před koncem kluci udělali hrubky
v obraně a Kunštát odskočil na 3:5. Zápas se zdál být ztracený, ale na hřiště šli ti
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nejlepší s cílem vyrovnat a vynutit si prodloužení. Až v poslední minutě se podařilo
Jardovi Orlovi snížit na 4:5 a pár vteřin před koncem dával Tomáš Pitrun na 5:5.
V prodloužení měli více šancí soupeři, ale gól i díky výbornému výkonu brankáře
Davida Pajdly nepadl. Tak přišly na řadu nájezdy. Z našich proměnil pouze Jarda
Orel, nedali Tomáš Pitrun, Matěj Foukal a Václav Humplík. Soupeř proměnil hned
první dva nájezdy a postoupil do semifinále. Naši kluci tak obsadili páté místo.
Děkuji všem hráčům za dobrý výkon a reprezentaci FBC Orel Kelč.
Výsledky základní skupiny:
Kelč : Dolní Bojanovice 8 : 5
Kelč : Boskovice 4 : 6
Kelč : Nové Město na Moravě 3 : 1

Branky: Orel 4, Vraj 2, Pitrun, Foukal
Branky: Orel 2, Pitrun, Pelc
Branky: Humplík, Orel, Pitrun

Sestava: David Pajdla (gk), Jarek Orel, Radek Vraj, Matěj Foukal, Tomáš Plesník,
Tomáš Pitrun, Ondřej Nepustil, Lukáš Orava, Václav Humplík, Radek Pelc, trenér
Marek Palata.

Dorostenci
Orelská florbalová liga dorostu – finále
8. 5. 2012 v Bystřici pod Hostýnem v hale Sušil
První šanci na skórování měl Lukáš Novosad hned v úvodní minutě prvního utkání
s Novou Vsí. Míček mu však sklouzl z čepele a vyloženou šanci neproměnil. V tu
chvíli jsme ještě netušili, že to byla předzvěst smůly, která nás provázela celý
turnaj. Ve všech zápasech, kromě posledního s Boskovicemi, jsme měli převahu
nad soupeři, neustále si kluci vytvářeli šance, ale chybělo to nejdůležitější. Góly!!
Když už střelu nezablokovali obránci, nebo ji nezastavil náš clonící útočník a prošla
i za brankáře, tak skončila buď na tyči, nebo břevně! Zkrátka nebylo nám přáno dát
gól. Proti Brodu jsme mohli dát vítězný gól sekundu před koncem zápasu, kdy se
Patrik Hegar dostal ke střele z těsné blízkosti po rozehrávce Lojzy Horáka. Míček
jen „lízl“ tyč, bohužel pro nás z venkovní strany branky. Zkrátka se nám
na florbalky nalepila smůla a se ziskem jediného bodu jsme skončili na posledním
šestém místě. Přesto kluky musím pochválit za výborný a bojovný výkon.
Výsledky zápasů
FBC Orel Kelč: Ostrožská Nová Ves 2 : 4
FBC Orel Kelč: Olešnice 0 : 2
FBC Orel Kelč: Šlapanice 1 : 3
FBC Orel Kelč: Uherský Brod 3 : 3
FBC Orel Kelč: Boskovice 2 : 6
Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
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FOTBAL
Kanárci vzlétli k oblakům, jdou do pohárového finále
Kelč – Uprostřed hokejového mistrovství zachvátila kelečské fanoušky nefalšovaná
fotbalová euforie. Postarali se o to kelečští kanárci, kteří díky výhře nad týmem
z Podkopné Lhoty mohou mávat křídly vstříc pohárovému finále.

TJ Kelč – Podkopná Lhota 1:0 (0:0)
Zápas se sice termínově zařadil doprostřed všedního pracovního týdne, avšak
událost to byla výjimečná, výsledek pak naprosto fantastický. Kelč si po doslova
vybojovaném vítězství 1:0 na domácí půdě zahraje finálový duel na zlínské Letné.
Pohár hejtmana ještě nikdy nebyl tak blízko!!!
Kelč svého soupeře ve středu udolala nejtěsnějším rozdílem a průběh zápasu
vyrovnanost obou týmů jen potvrdil. Přesto pozornému divákovi nemohlo
uniknout, že žlutomodří měli ze hry přece jen o něco více. V prvním poločase to
dokumentoval zejména nádherný volej Davida Pitruna (á la Marco van Basten
1988). Ke vší smůle se tentokrát balon, do kterého se krajní záložník ukázkově
položil, odrazil jen od břevna.
Také po změně stran tahala Kelč za delší konec pověstného lana, leč mírná teč
hlavičkujícího Martina Pastrnka po krásném centru Radima Mináře jen těsně
minula pravou tyč hostující brány. Tlak domácích se však stupňoval. Důsledkem
toho byla celá řada rohových kopů, jejichž exekuce se po několika nepříliš
vydařených Pitrunových pokusech ujal Libor Novák.
Trenér Vinklar prokázal dobrou intuici, když na ještě nedávno paběrkujícího
obránce před rozehrávkou rohu ukázal. Hned svůj první centr od praporku totiž
Novák zakroutil do chumlu hráčů obou družstev a po několika osobních soubojích
se míč dostal až k Jarkovi Machačovi. Zkušený kanonýr stojící prakticky
na brankové čáře nemohl nedat – 1:0.
Tím ale drama nekončilo, spíše naopak. Podkopníci najednou začali Kubjátovu
bránu okopávat s mnohem větší intenzitou, jejich projektily však postrádaly větší
přesnost. Snaha Kelče o gólovou pojistku na druhé straně gradovala hlavičkou Petra
Mináře, kterou ale gólman hostů vyrazil nad břevno. S postupujícím časem se tak
Kelečští uchýlili spíše na bránění těsného vedení a mnohdy drželi míč v těsné
blízkosti autové čáry, ale hlavně v dostatečné vzdálenosti od vlastní brány.
Za mohutného fandění velice slušně zaplněných „tribun“ tak kanárci dokráčeli až
k poslednímu hvizdu rozhodčího a k postupu do finále. O Pohár hejtmana
Zlínského kraje se 6. června utkají proti Morkovicím.
Nejeden příznivec kanárků má jistě ještě v živé paměti vehementní povzbuzování
kelečského faráře Jana Bleši ve Slavičíně. Komu ale bude rodák z Morkovic fandit
tentokrát? My máme jasno – Fandíme fotbalu, Fandíme Kelči!!!
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Tělovýchovná jednota KELČ
zve na finálové utkání O POHÁR HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE
Pohár hejtmana Zlínského kraje zná svoje finalisty. O prestižní trofej se utká účastník
krajského přeboru z Morkovic, který na stadionu v Kroměříži přivítá finalistu pohárové
soutěže z Kelče. Účastník I.B třídy si cestu do finále otevřel po výhře nad Podkopnou Lhotou!

TJ KELČ „MUŽI A“

VS.

(1.B třída)

MORKOVICE
(krajsk ý přebor )

STŘEDA 13. ČERVNA 2012 od 17:00 HOD
Stadion Kroměříž
Město Kelč ve spolupráci s TJ Kelč zajišťuje autobusovou dopravu
pro všechny fanoušky a příznivce!!!
Detaily k přihlášení budou uveřejněny na www.fotbal-kelc.cz od pátku 25.5.!
Počet míst je omezen, proto je nutné závazně rezervovat místa co nejdříve.

Pojeďte s námi do Kroměříže
podpořit naše hráče !!!
Sledujte www.fotbal-kelc.cz .

FANDÍME FOTBALU, FANDÍME KELČI !
*******************************************************************
Kelč – Zdounky 3:0 (1:0)
Přesně čtyřicet minut držely na kelečském hřišti srdnatě bránící Zdounky
bezbrankový stav, který by po devadesáti minutách znamenal doslova senzaci.
Vzhledem k průběhu celého zápasu se však taková myšlenka pohybovala jen
v oblasti naprosté utopie.
Kanárci totiž od začátku utkání potvrzovali, že v zápase jsou jasnými favority a
bylo prakticky jen otázkou času, kdy chvílemi devítičlennou obranu soupeře pokoří.
V úvodu klání se o to vehementně snažil hlavně Vít Kulich. Zejména krásná akce,
kterou dlouhým pasem odstartoval Pitrun a na Kulicha z jedné sklepával Martin
Pastrnek, volala po gólu, míč ale jen těsně minul pravou tyč Macejovy brány. Právě
letos padesátiletý gólman Zdounek Jiří Maceja držel dlouho akcie hostů nad vodou.
Ty ale prudce klesly po přesném Pitrunově centru, který ve 40. minutě trkl hlavou
do brány Petr Minář. Pokud by gól do šaten nepřišel, šance Zdounek by s postupem
času rapidně rostly. Podmáčený terén totiž obecně nahrává spíše bránícímu týmu.
Realita ale byla jiná. Ba co více, v 54. se nejvěrnější fanoušci, kteří i v dešti přišli
kanárky povzbudit, dočkali gólové pojistky. Také ta padla z hlavy útočníka, po
rohovém kopu se tentokrát radoval Martin Pastrnek.
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Když ke dvougólovému náskoku přidal o patnáct minut později další zásah David
Pitrun, bylo o vítězi duelu prakticky rozhodnuto. Blonďatý záložník zakončoval
tvrdou placírkou z dvaceti metrů zřejmě nejhezčí zápas, jejíž rozjezd měl na
svědomí Vítek Kulich.
Hosté, kteří bojují v udržení v soutěži, ale ani za nepříznivého stavu nesložili
zbraně a po několika chybách v domácí defenzivě se jim nabízela nejedna šance na
korekci výsledku. Své umění tak mnohdy i s trochou potřebného štěstí vytasil
z rukavic brankář Petr Kubját, který nakonec cenný shout out udržel. Co je ale
důležitější, pomohl domácímu celku k povinnému vítězství a zisku tří bodů.
MUŽI A
Květen v tabulce 1.B třídy zapříčinil několik podstatných změn, na čele žebříčku
ale zůstává vše při starém. První příčku stále drží Fryšták, který sice v posledních
utkáních nebyl stoprocentní, náskok na druhou Kelč ale přesto navýšil už o pět
bodů. Hlavní zásluhu na tom nese fakt, že svého úhlavního soupeře dokázal ve
vzájemném zápase porazit. Jelikož kelečští fotbalisté zaváhali také proti Hulínu,
musejí čekat na další klopýtnutí právě vedoucího Fryštáku, a to i přesto, že mají
jeden zápas k dobru.
28.4. TJ Kelč – Admira Hulín 1:1 (1:0)
Vyrovnaný zápas a nakonec zřejmě spravedlivá remíza. Tak by se dalo ve zkratce
vyhodnotit klání kelečských kanárků s hulínskou Admirou. Přesto dva ztracené
body v domácím utkání hodně mrzí. Hulín do Kelče nepřijel jen bránit a během
první půle dostatečně zaměstnával domácí obranu. Nejednou musel výtečný zákrok
ze své fotbalové zahrádky vytasit také brankář Petr Kubját. Vedení se ale na konci
prvního poločasu dočkala Kelč. Jeden z hulínských hráčů zahrál v pokutovém
území rukou a navzdory hlasité nevoli hostujících fanoušků rozhodčí nařídil
penaltu. Míč si na bílou značku postavil v celku pochopitelně Jarek Machač a i
s velkou porcí štěstí jej dostal za záda brankáře. Hulínští možná cítili křivdu a hned
po přestávce se do svého soupeře s velkou vervou zakousli. Jejich tlak vyvrcholil
brzkým gólem, když Simerský z hranice šestnáctky procedil míč až do kelečské
sítě. Se ziskem jednoho bodu byli rozhodně spokojenější hosté z Hulína.
6.5. Fryšták – TJ Kelč 2:0 (1:0)
Utkání prvního s druhým, které bylo mnohými označováno za zápas jara.
Vyrovnaný duel nakonec rozhodly dvě individuální chyby, kvůli kterým sebral
Fryšták Kelči všechny body. První poločas odpovídal kvalitativní vyspělosti obou
mančaftů, hra se však většinu času odehrávala uprostřed hřiště. Výjimku tvořila
šance Krhůtka, který v bezprostřední blízkosti přestřelil, na druhé straně odpověděl
Martin Pastrnek, jehož střela mířila těsně vedle. Naopak neškodně vypadala situace,
po které se Fryšták radoval z prvního gólu. Ve 38. minutě vypálil z dvaceti metrů
Lošťák, balon ale před Kubjátem dvakrát skočil, což zřejmě kelečského gólmana
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vyvedlo z míry. Kubját merunu dobře nevyrazil a od jeho rukou si našla cestu až do
brány. Domácí byli šťastnější také ve druhé půli a dvě minuty po příchodu na hřiště
opět udeřili. Slabého důrazu u lajny využil Lošťák k přesnému centru na Krhůtka,
který hlavou zvýšil domácí vedení. Kelč se v závěru snažila soupeře zatlačit, ale ani
házenkářské obléhání po vzoru Barcelony ke gólovému úspěchu nevedlo.
12.5. TJ Kelč – Zdounky 3:0 (1:0)
Od začátku utkání bylo evidentní, že jakýkoliv jiný výsledek než výhra domácích
by se rovnal naprosté senzaci. Zdounky přesto držely nerozhodný výsledek a tím
pádem i šanci na bodový zisk až do 40. minuty zápasu. Pět minut před koncem
poločasu se však po Pitrunově centru trefil Petr Minář a zlomil odpor soupeře, který
vehementně bojuje o záchranu. Kelč přidala i druhý gól ze vzdušného prostoru,
tentokrát po rohovém kopu zamířil přesně Libor Novák. Když David Pitrun přidal o
několik minut třetí gól, bylo o vítězi definitivně rozhodnuto.
16.5. Pohár: TJ Kelč – Podkopná Lhota 1:0 (0:0)
Do napínavých bojů o postup do 1.A třídy se vměstnalo také neméně zajímavé
utkání o Pohár hejtmana Zlínského kraje. Zápas byl o to atraktivnější, že Kelč proti
Podkopné Lhotě bojovala už o postup do finále celoroční soutěže. Bitvu odstartoval
nádherný volej Davida Pitruna do břevna. Jediný gól přišel až ve druhém poločase.
Velice slušně zaplněné ochozy rozradostnil dorážkou do prázdné brány Jarek
Machač. Podkopná Lhota byla coby účastník vyšší třídy favoritem, ale ani jednou
se jí skórovat nepodařilo. Naopak Kelč měla ještě několik příležitostí ke gólové
pojistce, žádná z nich se ale neujala. I těsné vítězství však kanárky posouvá do
finále poháru, které se odehraje 6. června na zlínském stadionu Letná. Kelč v něm
nastoupí proti Morkovicím.
20.5. Zborovice – TJ Kelč 0:2 (0:0)
Zápasy na hřištích týmů ohrožených sestupem většinou nejsou jednoduché, Kelč se
však s rolí favorita vypořádala na jedničku. Hosté byli v utkání jasně lepším
mužstvem a bylo jen otázkou času, kdy se budou poprvé radovat z gólu. Určitě je
příliš nemrzelo, že oslava branky přišla až ve druhém poločase. Kanárci zahrávali
rohový kop a ze skrumáže před bránou míč doputoval až ke stoperovi Radimu
Minářovi. Ten jej bez velkých rozpaků poslal přímo do sítě. Druhý zásah do
potápějící se zborovické lodi zasadil mladší z bratrů Minářů, útočník Petr. Kelč
využila jeden z rychlých kontrů, na jehož začátku přihrával Jarek Machač právě
Petru Minářovi a ten ze šestnáctky placírkou upravil vedení na rozdíl dvou branek.
Kelč měla i další šance, Tomáš Pivovarčík například z dálky trefil břevno. Na stavu
se ale do konce zápasu už nic nezměnilo a Kelč si tak po zásluze z Kroměřížska
odváží tři body.
Pavel Mašlaň
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Historie Svatého Hostýna – 1. část

100. Výročí korunovačních slavností na Hostýně
(1912-2012)

V létě r. 1912 byl Hostýn místem velkolepé a jedinečné události, kterou byly
korunovační slavnosti. Trvaly jedenáct dní, od 15. 8. do 25. 8. 1912. Hned první
den, čtvrtek 15. srpna byl dnem hlavním a nejvýznamnějším. V tento korunovační
den bylo podle úsudku tehdejších vojenských znalců přítomno na Hostýně přes
100 000 lidí / Josef Krumpole ve své kronice „ Soudní okres bystřický“ a František
Vídenský ve své knize „ Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech“ uvádějí údaj
90 tisíc návštěvníků, časopis „ Hlasy svatohostýnské“ č. 9 ze září 1937 uvádí
dokonce jen 80 tisíc poutníků/. Byla to třetí stotisícová návštěva zaznamenána na
Hostýně. První návštěvu sto tisíc lidí uvádějí písemné materiály při manifestační
pouti 4. 9. 1881, druhou při konsegraci chrámu 15. 8. 1891. Na obrovské návštěvě
se podíleli zájemci a mariánští ctitelé z Moravy, ze Slezska, z Čech, z Uherského
Slovácka / t.j. ze Slovenska/ z Vídně i z jiných míst Rakouska, ale i ze vzdálené
Ameriky. Za celou dobu korunovačních slavností zavítalo na Svatý Hostýn asi 200
tisíc účastníků. Poutních průvodů bylo několik set během jedenácti slavnostních
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dnů, při velkém návalu lidí nebylo možno je spočítat, ale i tak je zachováno velké
množství jiných číselných údajů. Nejvíce poutníků přijelo z Uherského Ostrohu a
okolí – 1500, následovalo Uherské Hradiště a okolí 1400, Olomouc 1100, Břeclav
950, Vídeň 800, Prosenice a Rajhrad po 765, Brno 700, Tovačov a Soběchleby po
500, Loučka 450, Kelč, Vizovice a Všechovice po 400 poutnících atd. Na bystřické
nádraží přijelo ve dnech 14. a 15 srpna 1912 64 zvláštních vlaků.
Pro korunovaci byly pořízeny korunky ze zlata, perel a drahokamů. Jejich
autorem byl architekt Josef Franta, profesor české techniky v Praze, proslulý
odborník ve svém oboru. Svůj návrh vypracoval zadarmo, bez honoráře. Korunky
jsou vysoce hodnotným uměleckým dílem, výsledkem práce českých živnostníků,
kteří tak znovu dokázali svou dovednost a zdatnost. Zlatnické, rytecké, emailové a
klenotnické práce byly provedeny v Praze, broušení kamenů bylo provedeno
v Turnově. Náklady na pořízení korunek zajistili šlechetní dárci a obětaví věříci
svými dary a příspěvky (náušnice, prsteny, řetízky, zlaté šperky a další cenné
klenoty a skvosty). Korunky byly 21. července 1912 posvěceny v Římě papežem
Piem X. Korunka mariánská je větší a bohatější. Bylo do ní vsazeno celkem 27
démantů / diamantů/, 546 perel, 148 rubínů, 138 smaragdů 113 safírů, 21 topasů a
47 opálů. V čele korunky je nápis: „Zůstaň Matkou lidu svému“. Nad nápisem jsou
umístěny znaky Moravy, Čech a Slezska. Korunka Ježíškova je menší, jednodušší a
skromnější. Je do ní vsazeno celkem 30 rubínů, 20 velkých adušánů
/polodrahokamů/ a 5 topasů. Přípravy na korunovaci byly rozsáhlé a řídili je
iniciativní a obětaví hodnostáři, dr. Antonín Cyril Stojan, probošt z Kroměříže,
poslanec a jednatel Matice svatohostýnské, Antonín Ostrčilík, superior hostýnský,
rodák z nedalekého Fryštáku u Holešova a lékarník Jan Harna z Kroměříže,
hospodář Matice svatohostýnské. Hostýnské temeno bylo slavnostně vyzdobeno.
Na dolní části schodiště nad Vodní kaplí a na cestě od Slavkova byly zřízeny dvě
slavnostní brány, po obou stranách schodiště a vozové cesty byly ozdobeny řadami
ověnčených stožárů, chrám i ostatní hostýnské budovy byly okrášleny množstvím
praporů. Chrám byl očištěn a bylo v něm postaveno zvláštní schodiště pro
korunovaci. Bystřický malíř otec Jan Ježek, otec akademického malíře Stanislava
Ježka dovedně opravil chrámové malby. Zvenku byl na průčelí chrámu vyhotoven
nádherný mozaikový obraz Panny Marie. Obraz má plochu 26 m 2, je složen z dvou
set šedesáti tisíců barevných kaménků a jeho autorem byl český malíř Viktor
Förster z Prahy.
Vlastimil Doležel
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Různé
Vážení spoluobčané, milí farníci,
s radostí a vděčností oznamuje Římskokatolická farnost
výsledky veřejné sbírky na dokončení oprav farní hospodářské
budovy:
v Kelči jste do šesti kasiček věnovali 126 012 Kč, v Němeticích
22 055 Kč, v Komárovicích 11 442 Kč, v Babicích 5 360 Kč, ve
Lhotě 4 570 Kč.
Celkem za město Kelč činila sbírka 169 440 Kč.
Při nedělní burze a za vstupné na divadlo jsme dostali ještě
20 190 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme za podporu
a projevenou důvěru.
K prohlídce stavby Vás zveme 1. června v rámci Noci kostelů
od 19.30 do 20.30 hodin.
Za farnost o. Jan Bleša

Ohlédnutí za úvodními závody sezony 2012 v kartingu
Poté, co jste otiskli můj článek pojednávající o sezoně 2011 v kartingu a
výsledcích mého syna Dominika, jsem zaznamenal spoustu pozitivních ohlasů s
vyjádřením podpory (za niž velice děkujeme) a také přání, abych se pokusil napsat
krátké články ze závodů i v průběhu sezony. Pokusím se tohle přání letos splnit.
Ročník 2012 jsme po intenzivní zimní přípravě v půjčovnách v Olomouci a
Havířově zahájili prvním závodem Moravského poháru v Dunajské Stredě. Zde se
sešlo ve startovním poli skládajícím se z naší třídy Easy 60 a třídy Baby 60 celkem
13 jezdců. Dominik byl se svými zkušenostmi favoritem a tuto úlohu bez potíží
splnil. Měřený trénink vyhrál s velkým náskokem 0,6 sekundy před Maďarem
Zalánem Czintulou, podobným způsobem pojal rovněž všechny tři bodované jízdy
a v závodě zvítězil před Czintulou a Michalem Pražákem.
Následující víkend jsme se zúčastnili soustředění motokárové mládeže, které
pořádal Autoklub České republiky na dráze ve Vysokém Mýtě. Při něm si mladí
závodníci prohloubili znalosti sportovních řádů, zdokonalili pod dohledem
instruktorů a starších zkušenějších jezdců svoji techniku jízdy a také se dozvěděli
spoustu zajímavých informací o přípravě motokáry, správné životosprávě a fyzické
přípravě. Při tomto soustředění absolvoval svůj první závod, byť jenom kontrolní
v rámci výuky, Dominikův bratr Marián. Přes značnou nervozitu si nevedl vůbec
špatně, na dráze porazil i výrazně zkušenější soupeře (a soupeřky).
24

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2012

Další víkend jsme se opět vydali do Vysokého Mýta, abychom v rámci sobotního
programu závodu Karting Cupu otestovali nové díly a vyzkoušeli některá nastavení
motokáry. Výsledkem byl, kromě nasbíraných dat a zvýšení výkonnosti techniky, také
bonus v podobě sedmého místa v měřeném tréninku a pěkného pátého místa v sobotní
bodované jízdě. Tohoto závodu se zúčastnilo mnoho závodníků z Mistrovství České
republiky spolu se silnou výpravou jezdců z Polska a tak to byla rovněž příprava na první
závod MČR, který se pojede v červnu.
Opět po týdnu následoval další závod, tentokrát patřící do seriálu Moravského poháru,
konaný v rakouském Brucku nedaleko Vídně. Zde jsme závodili naposledy v roce 2010
ještě ve třídě Kadet, což bylo znát a tak rozdíl, kterým Dominik vyhrál měřený trénink
před Michalem Pražákem, byl jen 0,012 sekundy. V závodě samotném s přibývajícími
koly už byla vidět vzrůstající Dominikova jistota a rychlost a opět vyhrál všechny tři
jízdy. Značnou komplikací tohoto závodu byl velký výkonnostní rozdíl mezi jezdci ve
startovním poli, z čehož vzniklo mnoho nebezpečných situací při předjíždění
nezkušených jezdců o jedno a více kol, pozitivem bylo, že zdejší dráha patří k pěkným a
velice využívaným a tudíž nabídla ve spojení s hezkým teplým počasím závody na
pogumované trati, což nebývá při závodech českých seriálů obvyklé.
Příštím naším závodem by měl být závod Karting Cupu v Chebu a o týden později
zmiňovaný první závod MČR rovněž v Chebu.
Další informace včetně fotografií najdete na stránkách www.easykart.cz,
www.moravskypohar.info,
www.autoklub.cz
,
www.spiritracing.cz
nebo
www.gregorracing.cz.

Petr Stříteský
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodinné centrum Slůně Kelč
pondělí 4. června 2012 – přednáška na téma PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ
RODIČOVSTVÍ - zveme nejen maminky, ale i mladé dívky a ženy
úterý 5. června 2012 – prezentace SUNÁREK – nové příkrmy s ochutnávkou
úterý 12. června 2012 – Sláva nazdar výletu - výlet do MINIZOO Štěpánov
a do MC eMCéčko Valašské Meziříčí, sraz v 9:15h. u RC Slůně
čtvrtek 14. června 2012 – prezentace výrobků firmy Missiva - mycí, čistící
a prací produkty, dále emulzní kosmetika, potravinové doplňky, džusy a
produkty s bylinnými výtažky – vše ekologicky šetrné výrobky
pondělí 18. června 2012 – Děti s maminkami malují LÉTO
úterý 26. června 2012 – Těšíme se na prázdniny - navštíví nás VESELÝ
KLAUN, malé překvapení pro děti a sladká tečka na závěr
každé pondělí, úterý a čtvrtek - cvičení SM systém pod vedením
fyzioterapeutky Radmily Hlavicové
programy začínají v 9,30 hodin
Těšíme se na Vás!
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RUTY ŠUTY v květnu na soutěžích.
O víkendu 4. -6. 5. 2012 se uskutečnilo v Ostravě mistrovství ČR v cloggingu.
(step) O této soutěži nebudu psát já, protože jsem tam nebyla, napíší o ní sami
tanečníci. Já bych jim chtěla poděkovat za dobrou reprezentaci našeho souboru. A
ještě jedno velké díky. Však vy víte za co.
Ve dnech 18. -20. 5. 2012 se konal ve Všechovicích seminář country tanců a
cloggingu spojený se soutěží O Moravský country pohárek. Lekce country tanců vedl
pan Miroslav Procházka a cloggingu pan Jan Valenta. Vzhledem k blízkosti místa, kde
se seminář konal, jsme do Všechovic jeli s našimi nejmenšími tanečníky a přihlásili do
dvou soutěžních kategorií- country tance mladší a line dance mladší. Po ubytování v
jedné třídě místní školy jsme hned šli do tělocvičny na první taneční hodinu. Zde už
bylo mnoho dětí z dalších souborů- Hazard Ostrava, Simarelka Vyškov, Liščata Brno,
Sokol dance Valašské Meziříčí, Hanácké Prosének Prosenice a domácí Californie
Všechovice. Děti se hned zapojily do tance a já jsem byla mile překvapená, že jim
nedělá problém tančit s jinými dětmi, s jiným učitelem, který všechny figury říkal
v angličtině i v češtině, takže si děti mohly procvičit i cizí jazyk.
V sobotu odpoledne začala soutěž. Před porotou tančily děti úplně poprvé, tak věřte,
že tréma byla veliká. Po cloggingové části soutěže přišla na řadu naše kategorie. Malí
tanečníci zatančili choreografii Hříbě od Heidi Janků výborně. I druhou soutěžní
choreografii line dance na písničku od skupiny Rednex zvládli na výbornou. Večer
bylo vyhlašování výsledků a malí tanečníci byli nervózní a netrpěliví, jak je asi
ohodnotila porota a jestli nějaký ten krásný pohár a diplom bude u nás v Kelči. A
velká chvíle byla tady. Do Kelče jsme přivezli ne jeden pohár, ale hned DVA. Obě
choreografie získaly první místo. Radost byla veliká, každý chtěl poháry držet a nést.
Hned se fotilo na mobily, volalo rodičům, babičkám a tetám. Byl to krásný zmatek a
velká euforie. Věřím, že si to děti opravdu užily. V neděli ráno byla poslední lekce
tance, balení, uklízení třídy, příjezd rodičů a veselý návrat domů.
Věřím, že tento úspěch bude pro děti motivací se dál zlepšovat, poctivě zkoušet,
protože se ukázaly jako výborná parta a nadějní tanečníci. Děkuji rodičům, kteří své
děti podpořili v hledišti a zajistili dovozy. Děkuji i nejstarším tanečníkům, kteří přišli
podpořit své mladší kamarády. Pomohli děvčatům s kostýmy a účesy. Byli s námi na
soutěži a podpořili je velkým potleskem. Díky moc.
Jitka Hegarová
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Mistrovství České republiky v cloggingu 2012 Ostrava
O víkendu 4. – 6. 5. 2012 se naši nejstarší tanečníci vypravili soutěžit na
mistrovství ČR v cloggingu, které letos pořádal soubor Hazard Ostrava. Jelikož naši
dva stepaři již zanedlouho dosáhnou 18 let, rozhodli jsme se naposledy změřit svoje
síly s předními soubory České republiky v kategorii starší. Přihlásili jsme se do
kategorie B4S- skupina starší s choreografií „Club can´t handle me“, se kterou již
rok vystupujeme na vystoupeních v okolí.
V pátek se nás šest nejstarších tanečníků vypravilo autobusem do nedalekých
Hranic a odtud vlakem do Ostravy, kde již na nás čekal Štěpán z Hazardu a dovedl
nás až ke Střední škole prof. Matějíčka, kde se mistrovství konalo. Byli jsme
ubytováni v tělocvičně školy s ostatními soubory, zabrali jsme strategické místo a
v házenkářské brance rozbalili své karimatky a spacáky a připravili se na
prostorové zkoušky. A již tehdy jsme viděli, že konkurence je opravdu obrovská.
Skupiny z Prahy, Hodonína, Pardubic, Strakonic a dokonce i ze Slovenska přijely
do Ostravy s mnohem větším počtem tanečníků než my. Když jsme viděli
prostorové zkoušky několika souborů, které s námi soutěžily v kategorii, začala
naše nervozita rapidně stoupat a my se báli dokonce si naše vystoupení jen
vyzkoušet.
V sobotu ráno začala soutěž slavnostním nastoupením všech souborů, přivítáním
poroty a rozsvícením světýlka, které nás provázelo celým mistrovstvím. Poté začalo
soutěžení, od nejmladších tanečníků, jejich sólových vystoupení, duetů, freestylu a
vystoupení „a capella“, až po choreografie skupinové a předposlední kategorií byla
ta naše, skupiny starší. Celý den jsme sledovali stepaře z celé republiky, byli jsme
ohromeni uměním některých neskutečně talentovaných dětí, a také jsme byli čím
dál více nervózní. Nadešel čas naší kategorie, choreografie našich rivalů nám
doslova vyrazily dech. Nejenže tanečníků bylo minimálně 10 a jejich stepové kroky
byly úžasně synchronizovány, ale také jejich kostýmy, make-up a účesy byly do
posledního puntíku skvělé. My přišli na řadu až úplně poslední, sedmí. Veronika
Jandová, Veronika Hegarová a Karel Tvrdoň přijeli zastupovat malé městečko Kelč
na MČR. Tréma a nervozita se na nás neskutečně projevily, ale tanečníci našeho
souboru, kteří přijeli zatančit na přehlídku (Katka Vitteková, Alča Pajdlová a Aleš
Tvrdoň), nás v tom nenechali, s transparentem si stoupli za porotu, celou dobu se na
nás usmívali a povzbuzovali nás. I když jsme již věděli, že naše vystoupení porotu
nemá čím překvapit a že umístění našeho souboru je již celkem jasné, šli jsme si to
užít, zatančili jsme, jak nejlíp jsme mohli a poté jen čekali na známky od poroty.
Uznali jsme, že nemůžeme počítat s ničím lepším, než s místem posledním a také se
tak stalo.
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Nachystali jsme se na taneční přehlídku, kde jsme předvedli naše dvě vystoupení
„Hej pane šenku“ a „Když kovboj spí“. Country tance měly úspěch, sklidili jsme
nemalý potlesk a spokojeně jsme se vrátili do tělocvičny a počkali na vyhlášení
výsledků.
Soutěž byla ukončena, pro Karla a Veroniku H. skončila také poslední možnost
soutěžit v dětské kategorii.
V neděli ráno jsme se šli podívat na cloggingový seminář s Janem „Bobem“
Pumprem a poté se již pomalu chystali domů. Rozloučili jsme se se svými
kamarády z Ostravy a vypravili se směr vlakové nádraží. V Hranicích jsme se již
rozloučili všichni a odebrali se domů. I přes neúspěch naší choreografie jsme přijeli
domů spokojení, zažili jsme další úžasný taneční víkend, naposledy si zatančili na
oficiálním MČR a byli s přáteli. Nyní pro nás pomalu ale jistě začínají přípravy na
podzimní mistrovství v "Line dance" a příprava nových choreografií.
Děkujeme všem, co nám drželi palce a hlavně naší vedoucí Jitce Hegarové, která i
přes to že s námi na našem posledním mistrovství být nemohla, myslela na nás a
držela nám palce.
Veronika Hegarová

FBC Orel Kelč
Ve dnech 27. 8. – 2. 9. 2012 pořádáme soustředění florbalistů v Uherském
Brodu. Od pondělí 27. 8. do středy 29. 8. pojedou elévci a mladší žáci (ročníky
2000 – 2004), od středy 29. 8. do neděle 2. 9. starší žáci a dorost (ročníky 1996 –
1999). Na soustředění se bude trénovat na venkovním hřišti, v tělocvičně, podle
počasí budeme navštěvovat krytý bazén nebo venkovní koupaliště. Ubytování bude
v budově šaten u fotbalového hřiště na karimatkách, k dispozici budou toalety a
sprchy. Snídaně a večeře nám zajišťují Orli z Brodu v jejich kiosku na hřišti, obědy
budou zajištěny v restauraci u krytého bazénu. Předběžná cena 600, -Kč elévci a
mladší žáci, 1000, -Kč dorost a st. žáci.(v ceně je zahrnuta strava – 2x snídaně, 3x
oběd, 2x večeře, ubytování – 2 noci, cesta tam i zpět).
Soustředění se mohou zúčastnit i děti, které nejsou členy FBC Orel Kelč. Více
info na www. fbcorelkelc.cz a tel.: 736642028.
Hegar René, sekretář FBC Orel Kelč
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Chtěli bychom Vás pozvat na:
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 21. 06. 2012 v 16:00 na faře v Kelči
Posezení se zúčastní p. Jan Bleša,
s. Lucie promítne hostům film.
Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany. V případě zájmu
o dovoz a odvoz nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018
nebo na pobočce pečovatelské služby Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Inzerce

Finanční poradenství JINAK
Řešíte problémy kolem bydlení, pojištění, investování,
zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na daních?
Bezplatný konzultantský servis:

Petr Tomášek
mobil: 776 621 812
petr.tomasek@partners.cz
www.partners.cz
www.finmag.cz
29
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny
Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá. Otevírání ruční nebo s pohonem
na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace
dřeva. Doplňková výbava. Provádíme i montáže.

PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva, svařované panely, branky
a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,- Kč/kus.
Množstevní slevy na okrasné dřeviny.
Prodáváme také stínící tkaninu.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

MIROSLAV DOHNAL
Kunovice 154
756 44 Loučka u Valašského
Meziříčí

Tel.: 603 209 414
∙ dekorativní a ochranné nástřiky
∙ nátěry fasád
∙ protiplísňové nátěry
∙ nátěry oken a dveří

Zaměření zakázek zdarma.
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031,739 614 138,736 438 026,739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno ! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY : Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové
kování,spojovací materiál,silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
83 let
Ladislav Drajsajtl
Alois Holub
Květoslava Jiříčková

65 let
Anastázie Plesníková
Jaroslava Dorogyová
Anna Pavelková

Komárovice
Kelč
Kelč

84 let
Marie Ovčačíková
Alois Škarka
Radomír Slavík

70 let
Jaroslav Staša
75 let
Ludvík Škařupa
Zdenka Vavříková
Aloisie Gillarová
81 let
Anna Majdlochová

Kelč

Lhota
Kelč
Komárovice

Kelč

Kelč
Kelč
Kelč
Lhota
Kelč
Komárovice

86 let
Antonín Petřkovský

Kelč

88 let
Jiřina Bothová
Zdenka Rýdlová

Kelč
Kelč

90 let
Ludmila Hradilová

Komárovice

Narození
Adéla Zajícová

Úmrtí
Marie Chvatíková
Alois Staša
Drahomíra Sobková
Marie Strnadlová

Lhota

Kelč
Lhota
Kelč
Babice

96 let
73 let
89 let
84 let

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. 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 900 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.

Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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