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Městský úřad informuje

Svoz tříděného odpadu v říjnu 2011
6. října

Plasty

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory
na Městském úřadu Kelč - 4. čtvrtletí 2011
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

středa
středa
středa

26.10. 2011
30.11. 2011
28.12. 2011

12.30 – 17.00 hod
12.30 – 17.00 hod
12.30 – 17.00 hod

Své záleţitosti můţete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve
Valašském Meziříčí, Ţelezničního vojska 1349, v úřední dny
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod
úterý, čtvrtek
8.00 – 13.00 hod
pátek
8.00 – 13.00 hod - jen příjem nových ţádostí
Telefon ÚP ČR Valašské Meziříčí : ústředna 950 173 711.

Český zahrádkářský svaz Kelč nabízí v areálu místní pálenice
strouhání a moštování ovoce.
Moštování bude kaţdou sobotu od 13,00 hodin. Po dohodě se
zákazníkem i ve středu.
Kontakt: Josef Zdráhala, Kelč 376,
tel.: 776 764 362.
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Kultura
Pátek 28. října 2011

Lampiónový průvod
od „Loany“ na náměstí s hudebním doprovodem
Dechové kapely z Kelče pod vedením pana Vladimíra Kutálka.
Po projevu starosty města vystoupí děti
z Mateřské školy Kelč,
na závěr ohňostroj.

Sraz všech účastníků je v 17,45h. u „Loany“
****************************************************************************************

Denní stacionář Anděl Kelč
pořádá

7. ročník ParaAkademie
Kulturní dům Kelč 15. října 2011 v 16,00 hodin
V soutěžním programu vystoupí různé soubory z Kelče a okolí
Na závěr:

Ohnivá show před Kulturním domem

Večer: taneční zábava se

TAKZATRUP

Pod záštitou: TAŤÁNY NERSESJAN, členky rady

Partneři :
MěÚ Kelč, senátoři Jiří Čunek a Ing. Jiří Lajtoch
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Program Kina Kelč na měsíc říjen 2011
Neděle 2.října v 18hod.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 1.část
Poslední kniha dobrodruţství kouzelníka Harryho Pottera byla rozdělena do dvou
filmů. Ten první opakujeme,abychom vám připomněli děj a pozvali vás na druhou
část, kterou jsme připravili na příští neděli.
Americký film v českém znění, vstupné 39Kč.
Neděle 9.října v 18hod.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - 2.část
Lord Voldemort, hlavní nepřítel, není stále poraţen a chce ovládnout svět. Harry se
svými přáteli Hermionou a Ronem se vracejí do Bradavic a mají před sebou finální
bitvu.
Americký film v českém znění, vstupné 45Kč.
Neděle 16.října v 18hod.

TRANSFORMERS 3
V originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná strana Měsíce“. Právě tady
před lety posádka první americké měsíční expedice objevila mimozemské vesmírné
plavidlo. Třetí pokračování úspěšného cyklu Transformers, řady úspěšných hraček.
Americký film s vynikajícími speciálními efekty, vstupné 45Kč.
Neděle 23.října v 18hod.

INTIMNÍ PAST
Doktorka Juliet Derme se po rozchodu s manţelem přestěhuje do Brooklynu.
Záhadné události ji vedou k podezření, ţe v bytě není sama a brzy se její obavy
stanou skutečností.
Film USA a Velké Británie s českými titulky, vstupné 45Kč.
Neděle 30.října v 18hod.

KUNG – FU PANDA 2
Po si plnými doušky uţívá ţivot legendárního Dračího bojovníka, pohodu ale naruší
zpráva o zlosynovi, který chce pomocí mocné zbraně dobýt Čínu.
Americký animovaný film v českém znění, vstupné 45Kč.

Na měsíc listopad připravujeme: Šmoulové, Auta 2, Muţi v naději .
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
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Sport

Muži vyhráli přípravný turnaj ve florbalu v Litovli
Dne 28.srpna 2011 vyrazili muţi TJ Teiwaz Kelč na svůj uţ čtvrtý
přípravný turnaj před ligovou sezonou. Odehrál se nedaleko Olomouce
v Litovli a měl dobré obsazení, převáţně týmy z olomoucké ligy.
TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Jeseník
5:3
Velice vyrovnaný zápas nakonec vyhrál šťastnější a více bojovnější tým
Kelče. I kdyţ v polovině 1.polačasu vedl Jeseník uţ 2:0, Kelč nesloţila
zbraně a do konce poločasu stačil sníţit Tomáš Barfus. Na začátku
2.polačasu po individuálních akcích Martina Drozda a Ondřeje Dobeše
šlo muţstvo Kelče do vedení. Jeseník stačil rychle vyrovnat, ale dal si
i vlastní branku. Tým Kelče přestál závěrečný tlak a výhru 5:3 zpečetil
do prázdné branky Marek Hloch.
TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Litovel 4:0
Druhý zápas proti domácí Litovli zvládlo muţstvo Kelče s přehledem a
vyhrálo hladce 4:0. Svoji první nulu za muţe udrţel brankář Kelče
Martin Křístek.
TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Šternberk 3:2
Doposud neporaţené týmy Kelče a Šternberka se střetly o prvenství
v turnaji. Vyrovnaný 1. polačas vyhrál tým Šternberka 2:1. Po přestávce
vlétlo muţstvo Kelče na hřiště s jasným cílem otočit zápas a hned
v úvodu zatlačil Šternberk do obranného pásma. O vyrovnání se postaral
Tomáš Barfus pět minut před koncem a stejný hráč 20 sekund před
koncem utkání po úniku Marka Hlocha strhl vedení na stranu Kelče.
Šternberk uţ měl málo času něco s výsledkem udělat a Kelč tak slavila
vítězství v turnaji!
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TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Uničov 7:2
V posledním zápasu si tým Kelče s chutí zastřílel a po 3 gólech Marka
Hlocha, po 2 gólech Marka Vraje a po jedné brance Jirky Vraje a
Martina Drozda vyhrál 7:2. Kelč tak vyhrála celý turnaj bez ztráty
bodu!
Trenér Marek Hloch: ,,Ukázali jsme neuvěřitelnou bojovnost, i kdyţ

jsme prohrávali v zápase, nesloţili jsme zbraně, zabrali jsme nadoraz a
nakonec vyhráli. Chtěl bych hlavně pochválit obranou řadu Toma, Jirku a
Martina - zvládli turnaj velice dobře.´´
Sestava TJ Teiwaz Kelč
Brankář: Martin Křístek

Obránci: Martin Janda, Tomáš Ševčík,
Jiří Vraj
Útočníci: Tomáš Barfus, Marek Hloch, Marek Vraj, Ondřej Dobeš,
Martin Drozd, Tomáš Pivovarčík
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KOPANÁ
MUŢI
Po rozpačitém začátku sezony nabralo kelečské A muţstvo vysoké obrátky a své
soupeře uţ přehrává na počkání. V posledních odehraných zápasech zefektivnilo
koncovku a s výjimkou nešťastného utkání s Loukami bodovali v kaţdém střetnutí.
Výsledkem je postup v tabulce uţ na čtvrtou příčku.
27.8. Kelč – Louky 1:2 (1:1)
Utkání proti Loukám by rozhodně nemělo patřit k těm nejobtíţnějším, přesto z něj
kelečští kanárci vyšli bodově naprázdno. Růţové plány domácích se začaly bortit
hned v začátku, kdyţ z úvodního tlaku Kelče vytěţily Louky brejk, který Bořuta
přesně zakončil. Zaskočená Kelč své šance v góly naopak neproměnila, popel na
hlavu si můţe sypat hlavně Petr Minář. Domácí svůj tlak stupňovali a těsně před
koncem prvního poločasu zásluhou Martina Pastrnka přece jen vyrovnali. Také
druhá půle se nesla v duchu drtivé ofenzivy „kanárků“. Bohuţel přesná muška
kelečských střelců si asi vzala dovolenou. Jasně lepší Kelč nakonec musela
spolknout hodně hořkou pilulku, kdyţ se střelou o tyč v poslední minutě trefil
Bořuta a zajistil hostům šokující výhru.
4.9. Malenovice – Kelč 1:3 (0:3)
Kelč do utkání v Malenovicích rozhodně necestovala v roli favorita. Právě celek
z předměstí Zlína avizovalo velké plány, ke kterým jim měly pomoct i nové posily.
Přesto pro něj utkání nezačalo vůbec dobře. Uţ ve 3. minutě totiţ „kanárci“
zahrávali penaltu, kterou tradiční exekutor Jarek Machač bezpečně proměnil. Při
chuti hrající hosté přidali před prvním odchodem do šaten ještě další dva góly.
Nejprve se po krásné kombinaci prosadil Minář, na kterého o chvíli později navázal
tvrdou střelou z deseti metrů Hlavica. Domácí se do hry dostali aţ po přestávce.
Pomohl jim poměrně rychlý gól, který do Hrdličkovy brány padl uţ v 50. minutě.
Kelč pak musela čelit kontinuálnímu náporu soupeře, své vedení ale aţ do konce
střetnutí uhájila.
10.9. Kelč – Lubná 6:0 (2:0)
Zatím nejjednoznačnější duel sezony. Zápas gólově zahájil Lukáš Machač, který
z hranice šestnáctky přeloboval hostujícího brankáře. Ze stejné vzdálenosti se do
šibenice trefil také Petr Minář. Jednoznačný průběh sváděl k vylepšení
individuálních statistik, coţ si vzal k srdci hlavně Jarek Machač. Kelečský kanonýr
nejprve skóroval po přesném centru Martina Pastrnka, poté si rezervoval místečko
v pokutovém území a po rohu zavěsil hlavou podruhé. Veni vidi vici si mohl
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zakřičet i střídající ţolík Tomáš Hlavica, který se střelecky prosadil jen minutu po
svém příchodu na hřiště. Jarek Machač v pohodovém klání pak završil svůj druhý
hattrick v sezoně, kdyţ opět po Pastrnkově centru zamířil chytře do protipohybu
bezmocného brankáře.
Tabulka I.B třídy po 7. kole:
1. Březnice
7
13:6
2. TJ Sokol Tečovice 7
18:11
3. Fryšták
7
16:7
4. TJ KELČ
7
19:8
5. Těšnovice
7
15:6
6. Kostelec u Hol.
7
13:7
7. Admira Hulín
7
9:7
8. FC Malenovice
7
15:10
9. Louky
7
9:13
10. Pilana Zborovice 7
12:19
11. Zdounky
7
7:14
12. FK Lůţkovice
7
11:14
13. Sokol Lubná
7
11:22
14. Sokol Míškovice 7
6:30

16
15
14
13
13
12
12
11
9
7
7
6
5
0

POHÁR
14.9. Horní Lideč – Kelč 1:3 (0:2)
Kelč svou formu potvrdila také ve čtvrtfinálovém kole poháru O hejtmana
Zlínského kraje. Na půdě Horní Lidče si vybudovala dvougólový náskok uţ
v prvním dějství. Nejprve dal trochu šťastný gól kanonýr Jarek Machač, který chtěl
centrovat na nabíhající spoluhráče, ale míč se mu „svezl“ přímo do šibenice za
nezvykle podsaditějšího brankáře. Ten přes veškerou snahu na míč nedosáhl. Druhý
gól padl po krásné akci. Od Lukáše Machače se balon dostal přes Hlavicu aţ
k Ťulovi, který zakončil bleskovou kombinaci přesně k tyči. Horní Lideč vstřelila
kontaktní gól okamţitě po přestávce. Kelč se poté čtvrt hodiny bránila drtivému
tlaku a prakticky se nedostala za svou polovinu. Vedení ale nakonec ještě navýšila a
v semifinále turnaje ji čeká tým Podkopné Lhoty.
18.9. Hulín – Kelč 1:1 (1:1)
Začátek zápasu patřil hostům, kteří na domácí tým vyrukovali s ofenzivním stylem.
Po dvaceti minutách hulínský obránce fauloval Víta Kulicha, na kterého uţuţ zívala
prázdná brána. Z nařízené penalty poslal Jarek Machač hosty do vedení. Jinak ale
bylo v Hulíně k vidění vyrovnané utkání s mnoha šancemi. Jednu z nich ve 38.
minutě proměnil kapitán Hulína, který se příčnou střelou trefil přesně k tyči. Druhý
poločas uţ na nerozhodném výsledku nic nezměnil, a tak Kelč veze plusový bod
z venkovního hřiště.
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MUŢI Kelč B:
Stoupající tendenci potvrzuje také kelečská rezerva. Nováčkovskou daň ve III. třídě si
vybrala v Podlesí, pak ale zabrala proti Krhové, Jarcové i v Choryni a vyhoupla se na
pátou příčku.
Výsledky:
27.8. Podlesí – Kelč B 7:0
3.9. Kelč B – Krhová 4:1; Branky Kelče: Hermann, Tomášek, D. Svoboda, Hlavica.
11.9. Choryně B – Kelč B 0:3; (Vlček 2x, Hlavica)
17.9. Kelč B – Jarcová 4:1 (D. Svoboda, Hlavica, Hermann, Mareček).
Více na www.fotbal-kelc.cz
Pavel Mašlaň

Mateřská škola informuje
„ Ptám se vás, ptám se vás,
kdo podzimu krásu dal?
Kdo barvami nešetřil
a listí maloval?
Dřív bylo jen zelené
a dnes tolik barev má.
To neumí nikdo z nás,
co příroda kouzelná.“
S divadélkem SMÍŠEK a s programem „Malované zpívánky“ jsme 1. září 2011
slavnostně zahájili nový školní rok.
Adaptační období dětí, které poprvé nastoupily do mateřské školy, uţ máme úspěšně za
sebou a naše škola se pomalu dostává do pravidelného rytmu své celoroční práce.
Ve školním roce 2011/2012 bude navštěvovat naši trojtřídní mateřskou školu 84 dětí, po
28 dětech v kaţdé třídě. Podle vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí. Zřizovatel
školy však můţe povolit výjimku do čtyř dětí na třídu podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon). Proto jsme poţádali Radu Města Kelč o povolení výjimky z počtu dětí a to na
počet 28 dětí v kaţdé třídě. Je to maximální počet dětí, které lze přijmout. Z tohoto
důvodu nebylo moţno vyhovět všem ţádostem o přijetí dítěte do mateřské školy, jednalo
by se o porušení zákona.
Vzdělávací práci zajišťuje 6 kvalifikovaných pedagogických pracovnic.
V 1. třídě s názvem „Koťátka“ pracuje paní učitelka Ilona Slováková a Jana Perutková,
která nastoupila po skončení rodičovské dovolené.
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Ve 2. třídě s názvem „Jeţečci“ vykonává práci učitelky Svatava Dohnalová a Radana
Zetková.
Ve 3. třídě s názvem „Berušky“ pracují třídní učitelky Nikol Perutková a Bc.Šárka
Večeřová.
Názvy tříd jsou voleny podle třídních vzdělávacích programů.
Stravu připravují 2 kuchařky, Miroslava Ovčáčíková a Ivana Štěpánová pod vedením
Jarmily Jiříčkové, vedoucí školního stravování. O čistotu prostředí se stará uklízečka
Lýdie Zavadilová. Dalším zaměstnancem je Ing. Renata Smahlová, která vykonává práci
účetní.
Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který
do středu zájmu staví dítě s jeho potřebami a proţitky. Náš Školní vzdělávací program
s názvem „Zdravý ţivot plný slunce“ je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
a vychází ze zásad „Mateřské školy podporující zdraví“. Dítě se učí především přímými
záţitky a na základě praktické zkušenosti. Uţ jedno staré moudré přísloví říká: „ Pověz
mi, zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě do práce, porozumím.“
Mateřská škola je počátkem celoţivotního a systematického vzdělávání. Je to místo, kde
dítě dostává impulzy pro poznání. Poznává nejen jiné lidi, okolní svět, ale také samo
sebe.
Učitelka musí najít tu pravou míru mezi spontánní a řízenou dětskou aktivitou a vytvářet
dětem přirozené, podnětné prostředí pro to, aby se mohlo dále rozvíjet. Všechno, co dítě
v tomto věku proţije a ze svého okolního prostředí převezme, je trvalé. Všechny tyto
základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní.
Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme hodně poznávacích akcí a pohádek. Na
pohádkách se děti učí objevovat svět a rozpoznávat dobro a zlo.
Ve středu 12. října začínáme v mateřské škole s výukou anglického jazyka „Angličtina
hrou“. Jedná se o zábavné seznámení s jazykem, rozvoj komunikačních dovedností a
slovní zásoby formou hry a interaktivní metodou. Kvalifikovaná lektorka Ing. Sylva
Jarošová má 15 leté zkušenosti s výukou dětí i dospělých.
Pro děti z mateřské školy bude také zajištěna logopedická péče.
Kaţdý čtvrtek, po celý školní rok, budou mít děti opět moţnost vyuţívat tělocvičnu
Základní školy v Kelči.
V pátek 14. října pojedou nejstarší předškoláci na Dětské dopravní hřiště do Valašského
Meziříčí. Navštívíme i Hvězdárnu a muzeum v zámku Kinských, kde budou mít děti
poslední příleţitost shlédnout preparovaného medvěda z Brodské, který uţ potom
poputuje na Vsetín.
Ve středu 26. října k nám přijede opět Divadélko „Smíšek“ s výchovnou pohádkou
„Hájovna u jeleního parůţku“, kde se děti dozví, ţe v hájence bydlí myslivec a stará se o
zvířátka, která se připravují na zimu.
V naší školce slavíme také s dětmi významné dny a svátky, vţdy jim k danému tématu
připravíme pestrou nabídku činností.
Děti vystupují se svým programem při různých kulturních akcích v Kelči.
V sobotu 24. září vystupovaly při Vítání nových občánků na kelečské radnici.
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V sobotu 15. října se zúčastní 7. ročníku Paraakademie, kterou pořádá v Kulturním domě
v Kelči Občanské sdruţení Anděl.
V pátek 28. října nebudeme chybět na oslavách státního svátku, kde se zúčastníme
lampiónového průvodu a děti vystoupí s programem na náměstí v Kelči.
Podzim nám přináší poslední teplé dny, vůni zrajících plodů a barevnou přírodu, která
nám dává mnoho podnětů k tvořivým činnostem. Ve všech třídách můţete vidět
postavičky z přírodnin tzv.„podzimníčky“, dýňová strašidýlka, se kterými nám pomáhají
ţáci Odborného učiliště v Kelči a ze všech koutů na nás vykukují barevní draci.
Ve 3. třídě u „Berušek“ se ve čtvrtek 6. října v odpoledních hodinách uskuteční
„Podzimní tvoření“ za účasti rodičů dětí.
A aţ nám bude pořádně foukat, čeká nás společný výlet na „dračí kopec“ s pouštěním
draků a ve školce pak výtvarná soutěţ o nejhezčího draka.
Přejeme si, aby se nám všem práce dařila, aby byly spokojené jak děti, tak i jejich rodiče.
„Aby nám ve školce pořád svítilo sluníčko a hřálo nás, i kdyţ venku prší a třeba je i
mráz!“
/Naše motto/

Mateřská škola Kelč oslaví v letošním roce 35 let svého trvání.
Byla slavnostně otevřena 10. září 1976. Od té doby prošla řadou změn.
V pátek 7. října 2011 se uskuteční v Mateřské škole v Kelči
v době od 8,00 do 16,00 hodin

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
Srdečně Vás všechny zveme!
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy

Základní škola informuje
Zahájení školního roku 2010/2011
1. září 2011 byl zahájen nový školní rok. Do školy nastoupilo 283 dětí. Budou se učit ve
12 třídách, po dvou třídách bude 3., 5. a 6. ročník, v ostatních ročnících je pouze jedna
třída.
Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2011/2012:
Ředitel školy:
Zástupkyně ředitele:
Výchovná poradkyně:
Metodik školní prevence:
Metodik environmentálního vzdělávání:
Správce počítačové sítě:
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Ing. Michaela Davidová
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Třídní učitelé:
I.
II.
III.A
III.B
IV.
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.
VIII.
IX.

Mgr. Jiřina Stojanová
Mgr. Jana Blahová
Mgr. Marie Matysková
Mgr. Ivana Tvrdoňová
Mgr. Zdeňka Havranová
Mgr. Pavel Faltýnek
Mgr. Anna Kuchaříková
Mgr. Jana Kubieńová
Mgr. Marcela Plesníková
Mgr. Květoslava Václavíková
Ing. Michaela Davidová
Mgr. Alena Poláchová

Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Veronika Janíčková
1. i 2. stupeň
Mgr. Iveta Strţínková
1. i 2. stupeň
Mgr. Anna Schillingová
1. i 2. stupeň
Mgr. Petr Zátopek
1. i 2. stupeň
Vyučující náboženství:
Bc. Jan Bleša
Mgr. Boţena Melegová
Personální obsazení školní družiny
Leona Máchová
vedoucí vychovatelka školní druţiny a školního klubu
Dobromila Kutálková
vychovatelka školní druţiny a školního klubu
Samostatná účetní:
Zdeňka Minářová
Vedoucí stravování:
Petra Černotová
Školník:
Petr Minář
Zaměstnanci kuchyně: Alena Polášková, Marie Hrňová, Irena Chrástecká
Zaměstnanci úklidu:
Zuzana Fabíková, Jaroslava Janošková, Karla Nenutilová

Organizace školního roku 2011/2012
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve
čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31.
ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v
pátek 29.června 2012.
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Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí
2.ledna
2012.
Vyučování začne
v úterý
3.
ledna
2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na
20.2. – 26.2.2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září
2012.

Vzdělávací program
Ve všech ročnících základní školy jiţ učíme podle vlastního vzdělávacího programu.
Podle informací MŠMT dojde v tomto školním roce k revizi stávajícího Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělání, takţe nás moţná čekají změny i v našem
školním programu.
Stále však platí obecné zásady, které jsme si hned v začátcích naplňování školního
vzdělávacího programu ZŠ Kelč stanovili.
Jako škola se snaţíme o následující:
 aby se ţáci cítili ve škole příjemně a bezpečně a aby zaţívali radost z učení
 aby dostali příleţitost ukázat, co umí a v čem se zlepšují
 aby získali nejen dobré znalosti, ale také chuť a dovednost učit se po celý ţivot
 aby se naučili poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně vyuţili ve svém
budoucím ţivotě
 aby byli dobře jazykově připraveni na ţivot a práci v současném propojeném světě
 aby se naučili pracovat s různými druhy informací
 aby uměli ţít a jednat s ostatními lidmi
 aby se naučili jednat samostatně a rozhodovat se zodpovědně
 aby pečovali o zdraví svoje i ostatních
 aby se aktivně zapojovali do výuky a dění do školy.
Pozn. Kompletní Školní vzdělávací program ZŠ Kelč je k nahlédnutí v kanceláři PhDr.
Pavly Čučkové. Jako příloha je součástí našeho ŠVP také ŠVP náboţenství a ŠVP
plavání (náboţenství vyučujeme jako nepovinný předmět, plavání je součástí osnov
tělesné výuky ve 2. a 3. ročníku).
Přehled volitelných předmětů v jednotlivých ročnících škol. roku 2011/2012
4. ročník
Dopravní výchova - DV
5. ročník
Informační a komunikační technologie - IKT
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6. ročník - ŠVP
Volitelný předmět1: Informační a komunikační technologie - IKT.
Volitelný předmět 2: Vyuţití digitálních technologií - VDT.
Volitelný předmět 3: Základy administrativy - ZAV.
7. ročník
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie - IKT
Volitelný předmět 2: Konverzace v anglickém jazyce - KAJ.
Volitelný předmět 3: Sportovní hry - SH
8. ročník
Volitelný předmět 1: Dramatická výchova - DV.
Volitelný předmět 2: Přírodopisný seminář - PŘS
Volitelný předmět 3: Technické činnosti - TČ.
Volitelný předmět 4: Sportovní hry - SH.
Volitelný předmět 5: Německý jazyk 2 – NJ2.
Volitelný předmět 6: Konverzace v anglickém jazyce - KAJ.
Volitelný předmět 7: Základy administrativy – ZAV-P
9. ročník
Volitelný předmět 1: Sportovní hry - SH.
Volitelný předmět 2: Sportovní hry - SH
Volitelný předmět 4: Německý jazyk 2 – NJ2
Volitelný předmět 5: Konverzace v anglickém jazyce - KAJ
Volitelný předmět 6: Dramatická výchova – DV

Nabídka ţákům
I letos jsme zajistili pro všechny ţáky školy sešity pro letošní školní rok. Tuto nabídku
vyuţili všichni ţáci.
Pokračujeme v účasti na projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Např. v rámci
projektu Školní mléko si budou moci děti kupovat dotované a nedotované výrobky,
přičemţ mezi dotované patří např. krabičkové mléko ochucené (4,- Kč) nebo
neochucené (3,- Kč), smetanový krém Bobík (4,- Kč), jogurty (3,- Kč), jogurtové
mléko (5,- Kč), plánuje se prodej smetanového ţervé s paţitkou. Sortiment
nedotovaných výrobků tvoří další druhy smetanových krémů, nápoje Kubík a Hello,
sušenky BeBe Dobré ráno, croissanty, mysli tyčinky atd. Ţáci mají k dispozici
nápojový automat.
Školní klub připravil pro ţáky nabídku krouţků
 Šikulka – batikování, práce s moduritem, mramorování, malování na sklo, drhání, vyšívání
 Práce na PC, Počítačové hry
 Florbal
 Pohybové hry
Pozn. Úplný rozvrh najdete na nástěnce při vstupu do hlavní budovy školy a na
internetových stránkách školy.
14

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

říjen 2011

Z dalších činností nabízíme Keramiku hrou (Mgr. Zdeňka Havranová) a v činnosti
pokračují hudební obory hra na klavír a sborový zpěv Základní umělecké školy ve
Valašském Meziříčí a hudební obor hra na klavír a klávesy Mgr. Libuše Vlčkové .
I nadále bude probíhat ambulantní náprava dyslexie pro ţáky se specifickými poruchami
učení (Mgr. Jiřina Stojanová).
Pro ţáky, jejich rodiče a širokou veřejnost jsou určeny stránky naší školy, a to na adrese
www.zskelc.cz . Najdete zde další informace k činnosti.

PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

OU informuje

Odborné učiliště v Kelči informuje kelečské občany……
o pokračování sběrné akce „Ukliďme si svět“. Akce bude probíhat se stejnými
pravidly jako v loňském školním roce. To znamená:
sbíráme veškeré vyřazené kompletní elektrospotřebiče – velké i malé (lednice,
sporáky, pračky, vysavače, kulmy, holící strojky, mobilní telefony,…….)
POZOR!......nyní sbíráme také vyřazené televize, počítače, monitory
veškeré informace a případnou domluvu zajišťuje pan Libor Mašlaň
- tel: 775 141 786 nebo paní Zdenka Jiříčková – tel: 776 124 651
takže, pokud nevíte, kam odložit nepotřebné věci, obraťte se na nás….

SVP informuje
SVP Kelč je etopedické, speciálně školské zařízení, které poskytuje komplexní
výchovně-vzdělávací péči: sluţby diagnostické, preventivně výchovné a
poradenské.
Naší cílovou skupinou jsou děti, které se ocitly v krizové či obtíţně řešitelné
situaci. Jejich problém se zpravidla projevuje jako počínající poruchy chování, coţ
jsou poruchy školní přizpůsobivosti, odmítání rodičů, útěky z domova, drobná
kriminalita, doprovodné specifické poruchy učení, případně poruchy pozornosti a
další speciální vzdělávací potřeby.
Cílem našeho snaţení je změna chování dítěte, umenšení negativních vzorců
chování, nástup funkčních a prosociálních způsobů vztahování se k sobě, k druhým
lidem a k povinnostem.
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Jedním ze způsobů, který nám pomáhá zvládat tyto jevy, jsou záţitkové pobyty,
které pro naše klienty připravujeme v překrásném prostředí Jesenických hor
v Horní Lipové. Jak jsou tyto pobyty opravdu záţitkové, můţete zjistit z následující
zprávy:
Úterý – den první: Tento den se stal prvním dnem naší poznávací výpravy do
malebného místa s názvem Horní Lipová, které se nachází ve východní části
Jeseníků.
Po tříhodinové cestě autobusem, ubytování a obědě jsme se vypravili pod vedením
horského vůdce na první nejbliţší kopec zvaný Lví hora (1049m). Ušli jsme asi
18 km.
Dalšího dne jsme se po rozcvičce a snídani auty vypravili, vybaveni svačinami na
Ramzovské sedlo. Pak jsme se vydali pěšky na Šerák (1350m), odtud jsme
pokračovali na Keprník (1423m) a zpět přes Šerák a Obří skály (1082m). Po cestě
jsme sbírali přírodní materiál, který jsme pouţili k barvení šátků.
Třetí den jsme jeli auty do Jeseníku a odtud jsme se vydali přes Kříţový vrch
(857m) na Zlatý Chlum opět pod vedením horského vůdce, který nám slíbil
překvapení. Absolvovali jsme obtíţný výstup po visutých ţebřících na Čertovy
skály (693m). Na zpáteční cestě jsme se zastavili u staré štoly, kde se dříve těţily
dříve české granáty, to bylo to překvapení. Večer jsme zahájili hru, která trvala aţ
do noci. Účastníci museli po jednom projít cestu (2km) jen s lucerničkou a dojít do
Lesního baru, kde čekalo občerstvení.
V pátek nás čekal výstup na Smrk (1125m), který se nachází na česko-polských
hranicích. Tato túra byla velmi náročná – přelézali jsme skály, kmeny stromů,
zápasili s kopřivami, přeskakovali horské bystřiny a museli jsme překonat
podmáčené rašeliniště. Na Smrku jsme si opekli špekáčky, vyrobili marionety a
hráli různé hry.
V sobotu (5.den) nastal poslední den naší poznávací výpravy za krásami Jeseníků.
Po balení a úklidu jsme naloţili zavazadla do aut, a protoţe jsme byli šikovní, zbyl
nám čas na poslední minitůru ke kapličce v Horní Lipové.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na Krušperské přehradě.
Domů jsme si přivezli krásné vzpomínky.
Anna Hlavicová, vychovatelka
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SDH informuje
Závěr sezony hasičských dorosteneckých nadějí
Nastaly podzimní měsíce, se kterými finišuje také hasičská sezona.
Mladí závodníci se zúčastnili několika posledních závodů, které k naší
obrovské radosti přinesly i první cenné výsledky v kategorii dospělých.
V průběhu prázdnin jsme s mladými dorostenci zavítali na několik
závodů zařazených do Podhostýnské ligy. V Loukově skončili kluci čtrnáctí.
Následovala Podhradní Lhota, kde to bylo dvanácté místo za čas 20:50. V
Pravčicích kluci svůj pokus nedokončili.
V nedaleké Lešné (soutěž zařazena do Vsetínské ligy) to bylo ovšem
skvělé páté místo s časem 18,14 na tři hadice B. V posledním závodě
Přerovské ligy v Provodovicích se klukům příliš nevedlo. Stejně tak se nám
nedařilo na téměř „domácí půdě“ extraligovém závodě v Babicích. Ve
Valašské Senici dorostenci vybojovali krásné páté místo s časem 16:15 na
zkrácené trati.
Začátek září byl ve znamení velkých výsledků. Hoši se zúčastnili noční
„kýblovačky“ v Malhoticích, což je závod určený pouze pro košaře, savičáře
a strojníka. V obrovské konkurenci asi třiceti družstev skončili naši na třetím
místě. Následující den jsme zavítali do Olšovce na tzv.Olšovecký maratón,
kde se dorostenci díky divoké kartě dostali do velkého finále a skončili
nakonec s časem 15,85 opět třetí. Soutěžní den končil nočním závodem ve
Vítonicích. Po neuvěřitelných bojích hasiči z Kelče poprvé na zkrácené trati
zvítězili s časem 15,75, kde se jim podařilo porazit asi třicet dalších
výborných týmů. Ve Špičkách kluci obsadili šesté místo.
Na závěr bych ráda jmenovitě poděkovala těm, kteří celou sezonu
reprezentovali náš sbor: Na koši Aleš Staša, savice Jakub Plesník , strojník
Ondřej Plesník, na béčkách nám pomáhal Jiří Zimmer. Nově, avšak velmi
profesionálně zastával tento post Vu Dinh Gang. Rozdělovač skvěle zvládal
Tomáš Foukal, naši proudaři pak byli Lukáš Valla a Radek Greš.
Velkou radost nám udělal zájem dětí o kroužek mladých hasičů, takže
se intenzivně připravujeme na Závod hasičské všestrannosti, kde budeme
startovat jak v kategorii mladších, tak i starších žáků.
Za vydařenou sezónu bychom velmi rádi poděkovali také všem
sponzorům a zástupcům města Kelče za podporu, a také vedení SDH Kelč.
Mgr.Dagmar Syryčanská
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Extraliga Babice
V polovině srpna se extraliga vrátila na Moravu. Přesněji do jedné z nejmenších
vesnic extraligového klání, do Babic. Počasí, které vládlo v pátek před závodem,
slibovalo, ţe pokud vydrţí, pěkně se zapotíme.
V sobotu 13.8.2011 si uţ od rána počasí pohrávalo s trpělivostí nejen nás
pořadatelů, ale i závodníků. Chvíli svítilo sluníčko, chvíli pršelo. Těsně po skončení
soutěţe se pak spustila průtrţ mračen a celé babické hřiště se proměnilo v
brouzdaliště. Naštěstí, i kdyţ pršelo, jen se lilo, diváci se náramně pobavili. O
zábavu se postarali sami závodníci. Myšák z Plumlova a Saša z Úherců odstartovali
nevídanou podívanou. Soutěţ ve skluzu na mokré trávě. Diváci opravdu neměli
čeho litovat, snad jen mokrých bot.
Kategorie muţů byla trošku zklamáním. S výkony, které jsme mohli vidět, jsme se
vrátili na extraligovou úroveň před pěti lety. Nejlepším časem sobotní soutěţe byl
výkon 17,33 , který předvedlo muţstvo Renmotor Jinolice. Stříbro si z Babic
odvezlo muţstvo Výčap s časem 17,38 a bronz muţstvo Prchalova s časem 17,39.
Letošní mistr (ano, je to s podivem, ţe jiţ tři kola před koncem je jasný vítěz)
Lavičky si spravil chuť z pokaţeného útoku alespoň nejlepším sestřikem na pravém
proudu (16,38 s). Pro cenu za nejlepší sestřik si však nepřišel proudař, ale nejspíše
to byl sněţný muţ. Ale kdo by se pohoršoval uţ v tak uvolněné atmosféře. Hlavně
ţe cena skončila ve správných rukou.
V ţenské kategorii byla k vidění nádhera. Jiţ dlouho jsme nebyli tak nadšeni z
výkonu ţenských druţstev. Sešla se opravdová špička a boj to byl nelítostný. Na
rozdíl od muţů se čas na hranici 17 sekund tvrdě trestal pádem ze stupňů vítězů.
Absolutně nádherně sehraný útok předvedly holky z Vitiněvsi (16,13s), které
zaostaly jen 2 setinky za rekordem extraligy (který předvedlo to samé druţstvo v
Puskovci). Druhé skončily staré harcovnice z Nevcehle, které snad jiţ ani
sedmnáctky neumí. V Babicích předvedly útok s hodnotou 16,48. Bronz si odvezly
holky z Radíkova za útok s časem 16,91. Zde je důkaz, ţe ţenská extraliga začíná
šlapat na paty té muţské. Uţ to, ţe do Babic přijelo celkem 17 ţenských druţstev,
byla paráda.
Extraliga v Babicích skončila, závodníci se velice rychle rozjeli domů nebo do
Vrbětic, kde je v neděli čekalo další kolo. Všichni jsme byli rádi, ţe i zapomenutý
Vojta z Bříšťan nakonec našel své kamarády, kteří si pro něj zpátky do Babic přijeli
a v neděli jiţ mohl opět závodit. I kdyţ posila do Babic by se hodila, ale kdo by
stál o mokrého a zmrzlého chlapa?
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Všem druţstvům přejeme hodně sil do posledního kola v Petrovicích. Také chceme
na tomto místě poděkovat všem našim sponzorům, hlavně Zlínskému kraji, ţe nám
umoţnili tuto prestiţní soutěţ uspořádat.
Odkaz na foto - http://marejda-hasici.rajce.idnes.cz/Extraliga_Babice_13.8.2011/
Za SDH Babice Ing. Lenka Kuchaříková

Různé

Cvičení

s

Laďkou

Kondičně – pohodová cvičení
Aerobic
Posilování
Kaţdé úterý od 18.30 do 19.30 hod
Tělocvična ZŠ v Kelči
Cena – 25 Kč za vstup
Cvičit začínáme 4.10.2011
Léto u skautů
Ať si to přiznáme nebo ne, jakmile skončí prázdniny, natošup je po létě. Ţádná část
roku neuteče tak rychle jako léto. V létě se totiţ pořád můţe něco dít. V našem
středisku se toho také hodně událo.
Většina lidí si myslí, ţe léto začíná vstupem Slunce do souhvězdí Raka, tedy
21.června. Chyba lávky. Léto totiţ letos začalo 29.5.2011, kdy se u naší klubovny
konalo Kácení mája. Tuto tradiční akci chystáme kaţdý rok a vţdycky má velký
úspěch. Program na tuto akci zajišťují děti v oddílech, a obzvláště světlušky se letos
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blýskly  V jejich podání jsme viděli šmoulí tanec a taky pohádkovou choreografii
Buchet je spousta. Dále jsme viděli kluky v netradičním zpracování Perníkové
chaloupky a při tanečním vystoupení skautek nezůstal jediný pár rukou sloţený na
klíně. Nesměly chybět soutěţe a letos se dokonce tři odváţlivci pokoušeli šplhat na
velký máj. Krev tuhla v ţilách při sledování těchto výkonů. Moderování se jiskrně
zhostil samotný náčelník Kessidy, který s noblesou sobě vlastní nakonec pokácený
máj vydraţil a tím tuto podařenou akci zakončil.
Se školním rokem se naše středisko rozloučilo společnou opékačkou 17.6.2011,
kdy jednotlivé oddíly vyhlásily výsledky celoročních bodování. Opékačkou je
samopochopitelně myšleno opékání buřtů, s tím je spojeno zpívání u ohně s kytarou
a s tím souvisí obrovské těšení na prázdniny. Uţ aby byly…
21.-22.5.2011 se vydala skupina 16 odváţlivců na Májový sjezd řeky Moravice.
Nalodilo se 15 převáţně starších skautů a stejný počet se naštěstí i vylodil.

Poslední předprázdninovou akcí byla účast na Jarmarku 25.-26.6.2011, kde se
především vedoucí oháněli ve Skautbar stánku. Děkujeme také věrným
konzumentům .
Jedním ze dvou vrcholů letošních prázdnin byl Skautský tábor. Psaní o něm by mi
zabralo moc stran a stejně bych nenapsala všechno. Tak úplně nejstručněji. Pro naše
středisko to byl v pořadí uţ XXI.tábor a konal se letos na Libavě v termínu
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6.-16.7. 2011. Měli jsme krásné tábořiště s velkou tůňkou, malou skálou a tak
akorát velkým lesem. Celkem se po tábořišti pohybovalo povětšinou 55 skautíků.
Tématem tohoto tábora byla Zlatá horečka. Náčelník, který měl jako kaţdý rok
připravený program, se letos skutečně vytáhl, protoţe těţba zlata měla nejen u dětí
obrovský úspěch. Při běţných hrách si skupinky mohly kupovat území, na kterých
poté těţily zlato, další skupinky dělaly záškodníky a snaţily se získat taky část zlata
pro sebe. Těţilo se dokonce i v noci, na suchu i ve vodě. Zlato bylo třeba hledat,
lovit, kopat. Počasí nám přálo, takţe jsme také podnikli několik výprav nejen za
koupáním. Vrcholem tábora byl jako vţdy slibový oheň, u kterého sloţilo své sliby
15 členů našeho střediska. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s přípravou i
průběhem tábora a díky nimţ se tento tábor povedl. Náramně…

Další vodní akcí bylo ve dnech 27.-28.7.2011 sjíţdění Bečvy. Jelo 11 skautíků a
poznali jsme, ţe za výbornou řekou nemusíme jezdit nikam daleko.
Druhým vrcholem prázdnin byla netradiční akce. Oţenil se nám totiţ náčelník.
Gratulujeme oběma a jsme rádi, ţe je máme!!!
V sobotu 3.9.2011 při příleţitosti Setkání hudebních těles v Areálu
vystoupila naše skautská country skupina Šum prérie.

v Kelči

Prázdniny utekly a někteří z nás si zajeli ještě zavzpomínat na prázdninovou jízdu
10.-11.9.2011 na řece Moravici.
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V neděli 18.9.2011 se konala první akce pro veřejnost v tomto roce. Byl to
Pohádkový les. Celkem se ho zúčastnilo 16 pohádkových postav a trasou v okolí
hřiště a parku prošlo 52 dětí.
To je asi z letních akcí vše, o slovo se totiţ začíná hlásit podzim, … ale nám to
nevadí, chystáme se na chatu, drakiádu a určitě vymyslíme ještě něco dalšího 
Bětka
Pokud byste rádi zavítali do našeho střediska nebo nám svěřili své ratolesti, budeme
se na Vás těšit v našich schůzkách, které probíhají ve skautské klubovně (boční
vchod KD Kelč).
Světlušky Myšky
Berušky

nejmenší holky (5-8 let), vedoucí Kristína a Maky,
úterý 16:00-17:30
starší holky (9-11 let), vedoucí Dorča a Terka, pátek 18:00-19:30

Skautky

holky 11+, vedoucí Kája a Ivi, čtvrtek 17:30-19:00

Vlčata

kluci do 11 let, vedoucí Mandoška, úterý 17:00-18:30

Skauti

kluci 11+, vedoucí Kessidy, čtvrtek 17:30-19:00

Těšíme se na Vás 

**************************************************
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V DENNÍM STACIONÁŘI ANDĚL KELČ
V RÁMCI TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
SE USKUTEČNÍ
V ÚTERÝ DNE 11. ŘÍJNA 2011
OD 9,00 DO 15,00 HODIN.
Občerstvení připraveno.
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Rodinné centrum Slůně Kelč
Tematický program pro děti bude tento měsíc věnován podzimu jako jednomu
z nejbarevnějších ročních období. V letošním roce chodí do Slůněte především děti,
které v příštím roce začnou navštěvovat mateřskou školu. Učí se práci s pastelkami,
barvami, nůţkami, papírem a přírodními materiály. Ve volné chvíli kromě her
s novou velkou kuchyňkou a kutilskou dílnou si slůňata zazpívají, zatančí nebo
řeknou pěknou říkanku. Další početnou skupinkou jsou potom maminky s dětmi do
jednoho roku.
Budeme moc rádi, pokud mezi nás zavítají nové maminky… děti se určitě rychle
skamarádí…
Vstupné je jednorázové 10,- Kč, v případě programu 20,- Kč. Bačkůrky s sebou.
Program na říjen:
úterý 4. října v 9,30 – „Podzim začíná čarovat, barvičkami malovat“ – výroba
přírodních dekorací
úterý 4. října - „Co je dobré vědět o kojenecké mléčné výživě“ - co
obsahuje, jak se správně připravuje, kdy se podává a další zajímavosti
pondělí 10. října v 9,30 – „Pouštění draků“ – sraz u hřbitova, za nepříznivého
počasí namalujeme papírové draky ve Slůněti
úterý 18. října v 9,30 – „Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku“
– výroba větrníků
pondělí 24. října v 9,30 – „Tvoření z listů stromů“
úterý 25. října v 9,30 – beseda s Veronikou Trochtovou z VZP ČR na téma
zdravotního pojištění, zdraví a životního stylu obecně, měření tuku v těle…
Těšíme se na Vás!
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Charitní pečovatelská sluţba Kelč
Kelč 39 (přístavba radnice)
tel.: 571 641 018, 777 746 341,
777 672 905, 734 435 491
Posláním terénní Charitní pečovatelské sluţby je poskytnout podporu lidem se
sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postiţení, aby mohli co nejdéle setrvat v domácím prostředí, kde pracovnice Charitní
pečovatelské sluţby vykonávají jednotlivé úkony.
K nejčastěji poskytovaným úkonům patří: dovoz obědu, příprava a podání stravy,
oblékání a svlékání osobního a loţního prádla, úklid domácnosti, běţné pochůzky
nákupy, dopomoc při pouţití WC a další.
Sluţby jsou poskytovány seniorům nad 65 let věku, mladým dospělým od 19 let,
dospělým od 24 let věku, kteří jsou omezeni v soběstačnosti, dále osobám
s kombinovaným, mentálním a tělesným postiţením.
Pracovnice při své práci respektují: soukromí klienta, jeho denní reţim, individuální
přístup ke kaţdému klientovi dle jeho specifických potřeb, důstojnost kaţdého klienta
a moţnost samostatného rozhodování klienta o své osobě.
Více informací naleznete na webových stránkách www.valmez.caritas.cz,
www.kelc.farnost.cz sekce aktivity, www.kelc.cz sekce instituce, sdruţení a na
nástěnce autobusového nádraţí v Kelči a na informačních tabulích jednotlivých obcích.

Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 20. 10. 2011 v 16:00 na faře v Kelči
Posezení se také zúčastní p. Jan Bleša , s. Lucie bude promítat film.
Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany.V případě zájmu o dovoz a odvoz, nás
můţete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018 nebo na pobočce pečovatelské sluţby Kelč
v přístavbě radnice.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci Charitní pečovatelské sluţby Kelč
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V A L A Š K A

ČEZ ARÉNA OSTRAVA
Začátek koncertu v 17:00 hod.

Vystupují:
Vystoupí: Nazareth, Věra Špinarová, Kristina, Peter Nagy,
Ewa Farna, Děda Mládek Illegal Band, František Nedvěd,
Markéta Konvičková...

03.12.2011

CENA:400,-Kč
Děti do 130 cm v doprovodu rodičů vstup zdarma , doprava 250,-Kč
Cena zahrnuje: doprava, vstupenka
Zájemci hlaste se během měsíce října u p. Bijové na tel. 608 839 762.
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ZUMBA
se Zuzkou v Kelči
* pondělí v KD - 19,00 – 20,00 hodin
* pátek v tělocvičně ZŠ – 18,00 – 19,00 hodin

info: cochlarovazuzana@seznam.cz
Inzerce

Máme pro Vás široký výběr:
sudového i lahvového vína
jakostní a přívlastková vína
slámová a ledová vína
destiláty
od měsíce srpna i BURČÁK !!!
úterý – pátek
sobota

Otevřeno máme:
10:00 – 18:00
8:00 – 11:00
Najdete nás:
Náměstí 39, Kelč
(prostory bývalé drogerie)
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Prodej nového RD Kelč – Komárovice
Prodej rozestavěného RD v Kelči-Komárovice.
Jedná se o dřevěnou, přízemní, nepodsklepenou
rozestavěnou
novostavbu
s vyuţitým
podkrovím. Střecha je sedlová krytá pálenou
taškou. Celková plocha pozemku je 2 006 m2,
zastavěná plocha 112 m2.
Parkování je moţné ve vlastní garáţi, na
vlastním pozemku nebo na veřejné komunikaci.
Dům je na okraji obce, klidná lokalita. Dobrá
dostupnost po veřejné asfaltové komunikaci.
AAABYTY.CZ
Zarámí 4422
Zlín 760 01

vera.dankova@aaabyty.cz
Makléř: Ing. Věra Daňková
Tel.: 737 253 085

*******************************************************************
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LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
Tel.:777 114 410 - Muchová Ester
608 876 138 - Mucha Tomáš
e-mail: proplant@email.cz

www.proplantgroup.cz
Zahradnictví-Areál ZD Kelečsko nabízí:
okrasné dřeviny, zakrslé dřeviny na hroby i do truhlíků, substráty všech druhů,
různé druhy hřbitovních svíček. Také provádíme realizace zahrad a hrobů.

ZAHAJUJEME PRODEJ MACEŠEK
Dušičkové vazby, koše, věnečky a svícny na hroby.
Levné hřbitovní lampové svíčky.
Od 20.11.2011 také v prodeji ADVENTNÍ VĚNCE(4svíčky),
ADVENTNÍ SVÍCNY, VĚNCE NA DVEŘE A ADVENTNÍ VAZBY A
LAMPOVÉ SVÍCNY NA HROBY.
*****************************************************************************************

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA
Garáţová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
Standardní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Provádíme i montáţe.
PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované
ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných
panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň.
Při objednávce montáţe sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.
TÚJE NA ŢIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Široký výběr okrasných dřevin. Mnoţstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
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oznamuje
všem příznivcům kvalitního ovocného destilátu, ţe přijímá

PŘIHLÁŠKY NA PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ
PRO SEZONU 2011 – 2012
Přihlášky jsou vydávány a zapisovány
v objektu pálenice Kelč
Lze také kontaktovat přímo vedoucí
pálenice a dohodnout si individuální
termín.
Kontaktní osoba : EVA STRNADLOVÁ
vedoucí pálenice
telefon : 723 800 514

„Svěřte svůj drahocenný kvas
odborníkům , neboť u nás je
slivovice klasicky pálená !!!“
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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 571 611 107,739 614 138,736 438 026,739 274657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běţné sklenářské a rámovací práce nabízíme :

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdraţuje 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,
protoţe vzniká tzv.trojsklo.
Sníţení zvukového útlumu,
Ţádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Ţádný 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, ŢE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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TRUHLÁŘSTVÍ ZIMÁK
Babice 20










Vstupní dveře
Interiérové dveře
Pojízdné dveře (šoupací)
Samonosná schodiště
Obklady betonových schodišť (včetně zábradlí)
Vestavěné skříně s posuvnými dveřmi
Skříňové sestavy
Postele, loţnicový nábytek
15 letá praxe v zakázkovém truhlářství
PŘIJEDEME- ZAMĚŘÍME- NAMONTUJEME

e-mail : truhlarstvizimak@seznam.cz
Tel. : 776 554 243
RELAXAČNÍ MASÁŢE
Vadelová Vilma
Drogerie Teta Kelč
Na telefonickou objednávku
Tel.: 731 580 582
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let

75 let

Ladislav Hrubiš
Oldřich Pajdla

Kelč
Kelč

65 let
Ludmila Smahlová Komárovice
Anna Radová
Babice
Ludmila Konvičná
Babice

70 let
Bohumil Pastrnek

Kelč

Vladimír Vaníček
František Hýža

Lhota
Kelč

81 let
Ludmila Hlavicová

Kelč

84 let
Marie Strnadlová

Babice

98 let
Marie Pitrunová

Kelč

Narození
Antonín Konečný
Dominik Vaculík

Komárovice
Němetice

Sňatek
Vladimír Foret * Martina Pavlunová
Jiří Švarc * Veronika Vašinová

Úmrtí
Josef Stříteský

63 let

Kelč

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 vţdy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 900 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Schillingová Anna, Kelč 291.
Písemné příspěvky posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz,
telefonické dotazy na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady.

Uzávěrka je 20. kaţdého měsíce.
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