ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

11/2007

Úvod
Rekonstrukce kulturního domu v Kelči se blíží ke konci. V lednu se bude konat slavnostní
otevření opravené budovy.
Prosíme občany, kteří vlastní nějaký zajímavý dokument, fotografii, pohlednici či článek o
budově kulturního domu nebo o kulturních akcích, které proběhly v minulých letech, o
zapůjčení pro uspořádání výstavy.
Materiály převezme a následně zpátky předá
paní Schillingová, Kelč čp. 291, tel. : 603 990859.

Usnesení z 12.zasedání Rady města Kelče dne 26.09.2007









Rada pověřuje starostu zajistit odborného pracovníka pro konzultaci při přípravě prodeje
lesů.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o spolupráci v oblasti využití větrné energie od
firmy Biostatice s.r.o., Vsetín , Jiráskova 1284 a smlouvu odkládá s tím , že požaduje doložit
situační zakreslení navržených elektráren. Starostu pověřuje oslovit více firem o nabídce
spolupráce v této oblasti.
Rada schvaluje návrh provést slavnostní otevření kulturního domu v Kelči začátkem ledna
2008 a pověřuje kulturní komisi připravit návrh programu včetně finančního vyjádření .
Rada schvaluje nové nájemní podmínky za krátkodobé užívání sálů v hasičském domě v Kelči
podle předloženého návrhu.
Rada v návaznosti na usnesení zastupitelstva č. 36/4 ze dne 03.04.2007 schvaluje výši
příspěvku na opravu fasády kostela sv.Kateřiny v Kelči v roce 2007 v částce 58 000,- Kč.
Rada pověřuje starostu jednáním s vlastníky pozemků , které zasahují do chodníků a místních
komunikací v Kelči o jejich převodu do vlastnictví města Kelč.
Rada vzala na vědomí nabídku HaB Real Vsetín na zpracování projektu rekonstrukce náměstí
a pověřuje starostu dalším jednáním.

Program kina na měsíc listopad 2007
Začínají zimní měsíce, proto se vracíme k začátku filmového představení v 18hod. Tak
nezapomeňte, že začínáme o hodinu dříve!
Neděle 4.listopadu v 16hod. a v 18hod. !!!
SIMPSONOVI VE FILMU
Žlutá placatá rodinka ze Springfieldu konečně opustila televizní obrazovku a v režii Davida
Silvernama razantně zamířila na filmové plátno.
Kultovní americký animovaný film v českém znění, 87min., vstupné 45Kč.
Neděle 11.listopadu v 18hod.
NEXT
Nicolas Cage vidí dvě minuty do budoucnosti. Pomůže to v thrilleru Leeho Tamahoriho v boji
s terorismem?
Americký akční film s českými titulky, 96min., vstupné 45Kč.
Neděle 18.listopadu v 18hod.
PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC

Bratři Pangovi nabízejí duchařský horor o rodince, která se odstěhuje na venkov-kam jinam,
než do strašidelného domu.
Americko-kanadský horor s titulky, 90min. vstupné 43Kč.
Neděle 25.listopadu v 18hod.
HOSTEL l l
Tři americká děvčata, hostel pro změnu na Slovensku-jinak je pokračování hororu Eliho
Rotha dosti věrnou kopií, takže si užijí zejména ti, jimž tento způsob omezování cestovního
ruchu vyhovuje. Za domácí "kope" Milan Kňažko.
Americko-slovenský horor s českými titulky,94min., vstupné 41Kč.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kopaná
Sobota 15.9.2007 ml.žáci – Kelč – Štítná 13 : 1
St. žáci - Kelč – Štítná 1 : 4
Dorost – Kelč - Malenovice 2 : 5
Neděle 16.9.2007 – ml. přípravka – Kelč – V. Meziříčí 3 : 5
St. přípravka – Kelč – V. Meziříčí 1 : 12
Muži – Kelč – Podlesí 0 : 1 / 0 : 1 / Naši hráči jsou na houpačce, jednou překvapí a podruhé
zklamou. Hráči hráli pěkný fotbal, ale když za celé utkání nevystřelili na branku soupeře,
nemohou vyhrávat. Zato hosté vystřelili jednu střelu a ta zapadla do šibenice naší brány. Ve
druhém poločase hosté hlídali jednobrankové vedení, naši hráči se snažili vyrovnat, avšak ani
45 minut nevystřelili na hostujícího brankáře.
Sobota 22.9.2007 ml.žáci – Velké Karlovice – Kelč 4 : 1
St žáci – Velké Karlovice – Kelč 0 : 1
Neděle 23.9.2007 ml. přípravka – Juřinka – Kelč 0 : 1
St. přípravka – Juřinka – Kelč 1 : 3
Muži – Valašské Klobouky – Kelč 2 : 2 / 1 : 1 / Nováček soutěže. Byl to zápas dvou
technických týmů, které vyznávají náročný styl hry, nezklamal. Jako první se trefili naši hráči,
i když s pomocí obránce Lukáše Machače. Dlouho jsme se neradovali, za pár minut domácí
vyrovnali. Ve druhém poločase dali branku domácí, ale ani z vedení se dlouho neradovali.
Branku vstřelil Jarek Machač.
Sobota – 29.9.2007 – ml.přípravka – Hulín - Kelč 0 : 0
St. přípravka - Hulín – Kelč 5 : 1
ml. žáci – Kelč – Valašské Klobouky 11 : 0
st. žáci – Kelč – Valašské Klobouky 3 : 0
dorost – Kelč – Hovězí 4 : 2
Neděle 30.9.2007 – Muži - Kelč – Hovězí 2 : 0 / 1 : 0 / Naši hráči začali utkání brankou a v
nastaveném čase vstřelili druhou branku. Vstup do utkání měli naši hráči vynikající, již ve
druhém minutě si naběhl Libor Novák a poslal hlavou naše hráče do vedení. Naši měli
výškovou převahu. Zato hosté byli menších postav, ale byli více pohyblivější.V prvním
poločase se však na nic nezmohli. Druhý poločas začali hosté hrát aktivně, více běhali,
přihrávali si a tím dělali naší obraně problémy. Deset minut před koncem byl vyloučen náš
brankář Kubjat, který v nouzi zahrál rukou mimo pokutové území a následovala ho červená
karta . Do brány se šel postavit Ondřej Svoboda a udržel nám nulu. Ve druhé minutě
nastavení se dva hostující hráči srazili, toho využil Tomáš Srkala a upravil stav utkání na

konečné skore 2 : 0.
Sobota – 6.10.2007 – st a ml žáci nehráli nezpůsobilý terén se Slavičínem
Neděle – 7.10.2007 - ml. přípravka – Kelč – Holešov 1 : 10
St. přípravka – Kelč – Holešov 3 : 5
Dorost – Zašová - Kelč 1 : 1
Muži – Zašová – Kelč 2 : 1 / 0 :1 / Domácí hráči potřebovali body jako sůl. Předvedli velmi
dobrý výkon. Přesto to byli naši hráči, kteří vstřelili branku - hlavou Hegar. Takto skončil
první poločas. Druhý poločas byl v brankové režii domácích. Jednak vyrovnali a před koncem
utkání přidali druhou vedoucí branku.
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2007 – 2008
Výsledky 1. – 4. kola
Zubří -Kelč 6 : 4 1631 -1482 0
Bílovec „B“ -Kelč 2 : 8 1489 -1565 2
Hranice „B“ -Kelč 0 : 10 1514 – 1656 2
Sedlnice „B“ -Kelč 8 : 2 1703 -1611 0
Tabulka po 4 kole :
1. Sedlnice „C“ 4 4 0 0 1568 34 : 6 8
2. Sedlnice „B“ 4 3 0 1 1600 26 : 14 6
3. Zubří 4 3 0 1 1622 22 : 18 6
4. Odry „B“ 4 2 0 2 1581 26 : 14 4
5. Kelč 4 2 0 2 1578 24 : 16 4
6. Lipník „C “ 4 2 0 2 1529 20 : 18 4
7. Bílovec „B“ 4 2 0 2 1523 18 : 22 4
8. Hranice „B“ 4 1 0 3 1541 14 : 26 2
9. N.Jičín „B“ 4 1 0 3 1460 12 : 28 2
10.Frenštát „B“ 4 0 0 4 1549 4 : 36 0
J.- Gassmann

SDH Kelč – mladí hasiči ukončili sezónu
Ukončení sezóny kelečských hasičů
S příchodem podzimních dnů se naši mladí hasiči zúčastnili ještě několika posledních závodů,
které přinesly úspěchy.
V polovině září se nám dokonce podařilo v jednom dni absolvovat tři pohárové soutěže. Ráno
jsme závodili na Bystřičce, kde jsme zvítězili, odpoledne nás čekala soutěž v Loukově, zde
jsme skončili na místě druhém, a absolvovali jsme také poslední noční závod v Oprechticích
(okres Frýdek-Místek), kde se nám podařilo zvítězit.

28.září se konal, jako každoročně, Závod branné všestrannosti v Hovězí. Zde se na start ve
velmi špatném počasí postavilo téměř 50 skupin závodníků a z toho dvě hlídky hasičů z
Kelče. Branný závod je součástí hodnocení hry Plamen, jejichž podstatná část se koná v
jarních měsících. Letos se nám podařilo v našem okrsku zvítězit a v celkovém hodnocení
okresu jsme obsadili pátou příčku. Doufám, že hasiči využijí této výborné pozice pro jarní
kolo hry Plamen.
V sobotu 29.září se v Pravčicích uskutečnil 3.ročník soutěže v požárním útoku starších žáků
„Pohár vítězů poháru“. Na start se postavilo celkem 13 předních družstev ze střední a
severní Moravy. Soutěž proběhla dvoukolově a my jsme na tomto prestižním závodě
nechyběli. Letos jsme však díky chybě na rozdělovači v obou pokusech skončili až na šestém
místě, což je pro nás malé zklamání.
S dětmi se rozloučíme posezením a malým občerstvením. Jelikož celá tato úspěšná sezona by
nebyla možná bez sponzorů, děkujeme jim touto cestou za podporu. Velké poděkování také
patří manželům Stašovým za jejich obětavost. Bez nich by se mladým hasičům nepodařilo
dosáhnout žádných úspěchů.
Přes zimu nabereme novou sílu a motivaci a budeme se těšit opět na jaro.
Mgr.Dagmar Syryčanská
SDH Kelč

Základní škola informuje
Nabídka volitelných předmětů v tomto školním roce
Již několik let se zvyšuje hodinová dotace pro vyučovací předměty v jednotlivých ročnících.
Tento navýšený počet hodin by měl být věnován spíše předmětům s praktickým základem,
předmětům, v nichž se žáci kromě znalostí učí novým dovednostem, popř. si rozvíjí ty
stávající, a rozvíjejí své schopnosti v daném předmětu, nebo rozvíjejí osobnostní a
charakterové rysy jedince.
Tak např. ve 4. a 5. ročníku jsme tento navýšený počet hodin letos věnovali práci na počítači
(informačních technologií), v 6. ročníku máme jako volitelné předměty informační
technologie, využití digitální technologie a základy administrativy, u sedmáků to jsou
pěstitelství, šití, vaření a technické činnosti, osmáci mají jako volitelné předměty dramatickou
výchovu, volbu povolání, technické činnosti a přírodopisný a zeměpisný seminář. Do nabídky
volitelných předmětů žáků 9. ročníků patří konverzace v anglickém jazyce, anglický jazyk, a
dějepisný seminář.
Exkurze do Osvětimi a Krakova
21. září absolvovalo 20 žáků z 9. ročníku dějepisně – zeměpisnou exkurzi do Muzea
holocaustu v Osvětimi a Březince a dále pak do Krakova, jehož historické centrum patří mezi
významné polské památky. Vzdělávací program v Památníku holocaustu Osvětim a
královském městě Krakov (hradní komplex Wawel, Krakovská katedrála,historická část:
kostel sv. Ondřeje, Rynek Glowny, kostel sv. Vojtěcha, Sukiennice, Mariánský chrám,
Radniční věž, …).
ZUŠ Valašské Meziříčí zahájila svou činnost
V pondělí 17. září se u nás ve škole konal zápis do oborů Základní umělecké školy ve
Valašském Meziříčí. Celkem bylo zapsáno 26 dětí, a to 6 dětí navštěvuje lekce hry na klavír,
12 dětí lekce hry na kytaru a 8 žáků je v literárně dramatickém oddělení.
Výuka v hudebním oboru vychází z učebních plánů a osnov pro ZUŠ.
Vedení školy podporuje kreativitu učitelů a individuální přístup k jednotlivým žákům. Výuka

je vedena aprobovanými odborníky podle nových metodických trendů.
Součástí hry na nástroj je také hudební nauka v 1. až 5. ročníku studia. Ve vyšších ročnících
se výuka rozšiřuje o komorní nebo souborovou hru.
Vyučující : José de La Hoz (Konzervatoř Jaroslava Ježka Praha, SUPŠ )
klasická a elektrická kytara (jazz, blues, latinské rytmy)
Adéla Zahradničková (Konzervatoř Brno) – klavír.
Obor literárně dramatický rozvíjí mluvní, rytmické, pohybové, dramatické, improvizační a
slovesné předpoklady žáků a vybavuje je tak pro přirozeně kultivovaný projev.
Učí novým způsobům myšlení a komunikace, učí jednat a mluvit bez přípravy, vytváří živý
vztah k předloze literární či divadelní, pěstuje cit pro rytmus a tvar, rozvíjí kulturu mluveného
projevu. Žáci se umí samostatně a osobitě vyjádřit dramatickou hrou, přednesem, pohybem,
vlastním textem, prostřednictvím loutky.
V rámci výuky probíhá také příprava k přijímacím zkouškám na konzervatoře, JAMU a
DAMU.
Žáci reprezentují školu na přehlídkách, festivalech a na divadelních přehlídkách.
Vyučující : MgA. Bohumila Plesníková (DAMU).
Jsme moc rádi, že se spolupráce s meziříčskou ZUŠ takto zdárně rozeběhla a že jsme tak
mohli některým našim žákům rozšířit oblasti, které je zajímají a v nichž se mohou rozvíjet.
Bludiště
Ve středu 17. října se naši deváťáci zúčastní natáčení televizní soutěže Bludiště, kterou
připravuje ostravská televize. V soutěžních disciplinách naši školu budou reprezentovat Petr
Pavelka, Dáša Holčíková a Veronika Tomášková (náhradnice) – všichni z 9.B a Tomáš Sofka,
Veronika Dobešová a Dáša Málková (náhradnice) z 9.A.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola Kelč informuje
První dva měsíce školního roku utekly jako voda, děti si již zvykly na nové prostředí, nové
kamarády a je tady listopad, který přináší poslední zbytky barevné přírody a hřejivé sluníčko
už jen vyvolává vzpomínky na krásný podzim. Ve třídách mateřské školy dýchá veselá
nálada. Všude lítají barevní dráčci, jsou vidět košíky plné přírodnin a plodů, skřítci
„podzimníčci“ vytvořeni z listí a jablíček, „bramboráčci“, zvířátka z kaštanů. To vše děti
vyrobily za pomoci svých učitelek při výtvarných hrátkách inspirovaných podzimem.
Touto výstavkou se loučíme s podzimem a začínáme naplno vnímat měnící se přírodu a její
přípravu na zimní spánek. Budeme taky očekávat příjezd Martina na bílém koni.
Zapojíme se do výtvarné soutěže „Anděl se jím ukázal“, kterou vyhlásilo Alcedo-středisko
volného času Vsetín.
Od října navštěvují naše děti každý týden tělocvičnu Zakladní školy Kelč, kde mají větší
prostor k pohybovým aktivitám.
S dětmi nejstarší věkové skupiny začínáme s hravou angličtinou. Ve dvou třídách máme
počítače, které děti využívají k výchovně vzdělávacím hrám.
V sobotu 6. října přivítali velcí předškoláčci pod vedením paní učitelky Stříteské nové
občánky do života na kelečské radnici.
24. října vystoupily děti s pěkným programem také při setkání s důchodci v hasičském domě,
které pro ně uspořádalo Město Kelč.
V pondělí 29. října se naše děti zúčastnily lampionového průvodu s ohňostrojem, kde také
svým vystoupením přispěly k slavnostnímu rázu večera.
Těmito akcemi pomáháme s dětmi obohatit společenský život celého města.

Nezapomínáme ani na kulturní život uvnitř mateřské školy. Každý měsíc zařazujeme do
programu divadelní představení pro děti.
Ve čtvrtek 8. listopadu nás navštíví Divadlo „Studna“ s pohádkou „Pták Ohnivák“.
Paní učitelky s „Kašpárkovým divadlem“ zahrají dětem „dračí“ pohádky.
15. října se konala v Mateřské škole v Kelči schůzka rodičů, na které byli všichni seznámeni
se školním řádem, Školním vzdělávacím programem MŠ Kelč a plánem akcí pro děti.
Dobrou spolupráci s rodiči podporujeme a upřednostňujeme. Chceme společně připravit
dětem v naší mateřské škole hodně pěkných a radostných dnů.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům za pochopení situace při organizaci provozu v
době rekonstrukce mateřské školy, děkuji také všem zaměstnancům mateřské školy a
Městskému úřadu v Kelči za vstřícný přístup.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Odborné učiliště informuje
Co nového na Zámku?
Tak jako každý rok jsme i letos v září vstoupili do školního roku 2007/ 2008 s chutí a
odhodláním. Přestože klesá zájem o učňovské obory a ani demografický vývoj nám není příliš
nakloněn, podařilo se naplnit většinu nabízených oborů. Největší zájem je v letošním školním
roce o obory zámečnické a zednické. Také pečovatelky značně zvýšily své počty a též
zámecká zahrada se může těšit na dostatek nových zahradníků. Již tradičně je nízký zájem o
obor šití oděvů.
V letošním školním roce navštěvuje naše učiliště celkem 117 žáků, z toho je 62 ubytovaných
na internátě. Práce ve škole se odvíjí podle předem schváleného celoročního plánu. Činnost v
učilišti je zaměřena na kvalitní teoretickou a praktickou přípravu žáků v daném oboru. Mimo
tento základní úkol je dále velký prostor věnován osobnostnímu rozvoji žáků a jejich celkové
kulturní a společenské kultivaci, k čemuž ve velké míře využívají pedagogové školy podnětné
prostředí historického města Kelče a jeho okolí. V rámci těchto aktivit se seznamují naši žáci
s kulturními akcemi a kulturními institucemi města Kelč, a to především s místní knihovnou,
kinem a v dohledné době opět s tradičním místem společenského života - kulturním domem.
Dlouhodobě jsou žáci učiliště pozitivně ovlivňováni pěkným okolím města Kelče
a jeho přírodou, což je využíváno k častým vycházkám a sportovním akcím učiliště.
K naplnění hlavního cíle, kterým je profesní příprava, slouží především hodiny odborného
výcviku a hodiny praktického vyučování. I v této oblasti spolupracujeme s městem Kelč a s
občany, za což všem patří srdečné poděkování.
Naši zahradníci často pomáhají s údržbou a obnovou zeleně, nově se rozšiřuje spolupráce s
občany při výsadbě zeleně kolem domů a při úpravách hrobových míst. Historicky známý a
tradiční je prodej výpěstků v prodejně učiliště. Zahradnický obor je pro občany města
nejznámější. Dalším oborem, se kterým se občané města setkávají nejčastěji, je obor
zednický, který se podílí na stavbách pro obyvatele a často i pro instituce a organizace v
Kelči. Tento obor je po pracovní stránce nejvytíženějším.
Zámečnický obor navázal v současné době spolupráci s firmami, ale i přes tuto pracovní
orientaci je stále prostor pro případnou zámečnickou údržbu a zámečnické práce pro občany
města Kelče tak jako v letech minulých.
Švadlenský obor zažívá dobu ústupu z bývalé slávy. V současné době máme malý počet
žákyň, ale přesto dokáží plnit přání spousty zákaznic z okolí.
Nejmladším oborem je obor pečovatelský, kde je nejviditelnější spolupráce se základní a
mateřskou školou v Kelči.

O výsledcích naší práce se tedy můžete přesvědčit každý den nebo v Den otevřených
dveří – v pátek 16. 11. 2007.
R. Kolařík, R. Ryšková

Různé
Ruty Šuty Kelč, Akce pro seniory Orla Kelč, Víkend s aerobikem, Svatohubertská mše
na sv. Hostýně, Bezpečné užití zemního plynu
Ruty Šuty Kelč - Trampský mlýn 2007
Na pozvání Honzy „George“ Stržínka, hlavního pořadatele 15. ročníku festivalu trampských
písní ve Skaličce, jsme účinkovali na sobotním country bále. Vystupovali jsme zde už vloni a
letos jsme se ujali také role průvodců bálu s výukou tanců (callerování).
Zatančili jsme tři choreografie-Colorédo (country tance), Babská (line dance), Paní Patty
(clogging) - a vyučovali tanec „Broken sixpence“ (contra dance) a line dance rutinu „Kokosy
na sněhu“. Potěšilo nás, že při obou tancích byl plný sál tanečníků a poté, co se je naučili, s
chutí si je i zatančili.
I my jsme si krásně zatancovali a po půlnoci se rozloučili a vydali se domů. Děkujeme
pořadatelům za pozvání a za to, jak se o nás postarali. Já jako vedoucí chci poděkovat
rodičům za odvoz a tanečníkům Ruty Šuty za opět skvělý výkon a vzorné chování. Jmenovitě
to byli: Aneta, Hanka, Nela, Terka, Veronika P. ,Veronika H., Patrik, Libor.
Hegar René, vedoucí souboru.

Akce pro seniory Orla Kelč
Na svátek sv. Václava v pátek 28. 9. 2007 jsme uspořádali pro seniory cykloturistický výlet
do Choryně, spojený s turnajem v petanqe. Pozval nás duchovní rádce naší jednoty otec
Marian, který nám zajistil prostory pro uskutečnění turnaje v místním klášteře, ve spolupráci s
charitativní organizací, která usiluje o zřízení domova důchodců v prostorách kláštera v
Choryni. Navíc nám zaměstnanci této organizace pomohli zabezpečit i občerstvení
soutěžících.
Výlet na kolech se díky nepříznivému počasí nevydařil (jeli jsme jen dva), a tak jsme se
všichni sešli až v kostele v Choryni na mši svaté v 11 hodin, kterou sloužil otec Marian. Po
mši jsme se krátce občerstvili na faře a v jednu hodinu jsme se přesunuli do kláštera, kde na
nás již čekali s obědem. Mimochodem všichni si velice pochvalovali guláš, který nám Jožo s
Ferom uvařili. Po kávě a moučníku a vzájemném představení se navzájem, seznámil Petr
Zátopek všechny soutěžící s pravidly hry, pro většinu z nás zcela neznámé, a protože počasí
se umoudřilo a začalo svítit sluníčko, šlo se sportovat.
Turnaje seniorů se účastnilo šest dvojic a v juniorech (čili od šedesáti dolů) čtyři dvojice. Po
počátečních rozpacích hra všechny nadchla a to tak, že jsme je nemohli dostat na vyhlášení
vítězů a dekorování medailemi.
Kdo vyhrál, není tak důležité, jako to, že se povedlo udělat akci pro naše starší členy, kteří se
dobře pobavili, trošku i sportovali a strávili spolu pěkný sváteční den. Ale pro úplnost, zde

jsou výsledky:
Kategorie - Junioři:
1.místo Fero Pišoja, Bohumil Pavlín
2.místo Magdaléna Králová, Šimíčková
3.místo Mária Hudziková, Josef Štefaňák
4.místo René Hegar, Petr Zátopek
Kategorie - Senioři:
1.místo Porazilová Ludmila, Porazil Antonín
2.místo Marian Pagáč, Jindřich Muller
3.místo Pitrunová Ludmila, Pitrun Antonín
4.místo Fuksová Olga, Pavelková Marie
5.-6.místo Pitrunová Marie, Jasná Anna
5.-6.místo Porazilová Jarmila, Porazil František
Na závěr celé akce nás slečna Králová, ředitelka domova důchodců, provedla klášterem. Poté
jsme se rozjeli zpět domů s přáním setkat se na jaře na dalším turnaji.
Hegar René, starosta jednoty Orel Kelč

Víkend s aerobikem
Od pátku 19. října do neděle 21. října 2007 strávilo 26 děvčat z kroužku
Aerobik fitteam Kelč společně s 10 děvčaty z Loučky a několika maminkami, sportovně
aerobikový víkend v rekreačním středisku Kahan na Horní Bečvě.
Tuto sportovní akci opakujeme s kolegyní Mgr. Jitkou Kundrátovou již druhým rokem,
protože první ročník víkendu měl velký úspěch a děvčata chtěla vyrazit za sportem a zábavou
i letos. Dívky i maminky se bavily nejen na páteční aerobně-taneční párty v plážovém stylu,
ranních hodinách aerobiku, soutěžích ve tvorbě skupinových pódiových skladeb, večerním
aerobik dance, show a také na nedělním, fyzicky náročném aerobik maratonu, ale využívali
jsme v každé volné chvilce hojně také hotelový bazén, ve kterém jsme podnikali vodní i
podvodní legrácky a vyrazili jsme také na procházku kolem přehrady. Letos už v zimních
bundách, s rukavicemi, doprovázenou pěknou zimní koulovanou....
Všem děvčatům a maminkám děkuji za perfektní atmosféru, doufám, že se jim víkend líbil, že
si jej dostatečně užily. Snad příští rok opět vyrazíme.
Další plánované akce děvčat z kroužku Aerobik fitteam Kelč budou následovat již brzy. Už
potřetí si děvčata pojedou zasoutěžit na semifinále Děti fitness do Kopřivnice, a to v sobotu
10. listopadu 2007. Tímto zvu také všechny rodiče, příbuzné a kamarády dívek, aby se na
soutěž jeli podívat a podpořili nás, protože budeme opět bojovat o postup do celostátního kola
v Brně, do kterého se v loňském roce probojovala 4 děvčata. A na začátek prosince plánujeme
již II. ročník minimaratonu v aerobiku na ZŠ Kelč. Tyto minimaratony jsou na základních
školách na Vsetínsku poměrně oblíbené. Každého maratonu se účastní vždy více než 100
soutěžících.
Bc. Kateřina Žilková

Svatohubertská mše na sv. Hostýně
Sněžení, mlha ani silný vítr neodradil myslivce ani další účastníky od Deváté Svatohubertské
mše svaté na Hostýně. Lehké to tentokrát neměli ani trubači OMS Přerov a dívčí trubačské
trio ze Zábřehu na Moravě. Slavnostní průvod k obrázku patrona myslivců sv.Huberta
doprovázela dechová kapela z nedaleké Kelče. Zavděk pak všichni vzali pohodu v tamější
bazilice Nanebevzetí Panny Marie při mši svaté celebrované o.arcibiskupem Janem
Graubnerem. Po skončení mše bylo možno zhlédnout ukázku výcviku pernatých dravců
skupiny Vancoš z Ostravy a ukázku pasování do cechu mysliveckého a vyslechnout
přednášku
ing. Bezděka o mysliveckých tradicích. To vše bedlivě sledovali nejen návštěvnici, ale i
jednatel ČMMJ ing. Jaroslav Kostečka. Počasí k tomuto svátku připravilo pravou atmosféru
již pomalu nadcházejících honů.

4. Odorizace zemního plynu – „vůně“ , která chrání
Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje žádným zápachem, neboli „odérem“. Z tohoto
důvodu se kvůli jeho bezpečné distribuci a použití provádí tzv.odorizace. Toto nepříliš
půvabné slovo označuje umělé obohacení zemního plynu látkou či směsí látek, odorantem, s
mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní koncentraci
zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik. Odorizace probíhá neustále v tzv.
odorizačních stanicích, před vstupem zemního plynu do plynovodních sítí.
Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů zemního plynu provádí Severomoravská plynárenská, a.
s., v podzimních měsících před topnou sezónou zvýšenou odorizaci, zaměřenou na zjištění
drobných úniků plynu.
V případě zjištění úniku zemního plynu je třeba neprodleně volat pohotovostní službu
Severomoravské plynárenské, a .s., na čísle 1239 a dodržet základní bezpečnostní pokyny.
Telefonovat je nutno telefonem, který se nachází mimo objekt s únikem plynu. Kromě tohoto
kroku je nezbytné zhasnout všechny plameny v objektu, zajistit větrání prostor, uzavřít hlavní
uzávěr plynu ( HUP ), vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu, nemanipulovat s
elektrickými spotřebiči, nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením ( zvonky, telefony
apod. ), nekouřit, nepoužívat výtah a také u nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče.
V případě objektu, ve kterém se nachází více lidí, je tyto třeba varovat a neprodleně opustit
budovu.
Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s.: 1239
Hasičský záchranný sbor: 150
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158

Společenská kronika
Naši jubilanti

Jubilanti
60 let
Stanislava Nenutilová Kelč
Stanislav Maňas Němetice
65 let
Marie Radová Kelč
Emilie Havranová Komárovice
Marie Matysková Kelč
70 let
Irena Libosvárová Kelč
75 let
František Ševčík Němetice
Věra Janošková Kelč
82 let
Vlasta Orlová Kelč
87 let
Marie Mašlaňová Kelč
Jan Jiříček Kelč
Vojtěška Vykopalová Kelč
88 let
František Jiříček Kelč
Sňatky
Zdeněk Papež *Jaroslava Bělocká
Narození
Martin Libosvár – Kelč
Adam Tvrdoň – Kelč
Kamila Křenková – Kelč
Natálie Ella Hlochová - Kelč
Klára Zárubová - Kelč

