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Úvod

Redakční rada si váží těch, kteří přispívají do našeho
Zpravodaje a obohacují tak jeho obsah.
Zvláštní poděkování patří našim čestným občanům města
Kelče – panu Vladimíru Rolincovi a panu Otakaru Tvrdoňovi.
Oba se v letošním roce dožili významných životních jubileí.
Pan Vladimír Rolinc oslavil 90 let a pan Otakar Tvrdoň 80 let.

Touto cestou jim přejeme hodně zdraví a životního optimismu.
Díky jejich článkům, ale i publikacím máme možnost
nahlédnout do historie Kelče a okolí a osudů významných
osobností našeho města.
Dalším z přispěvatelů byl ing. František Scholly, který převedl
některé publikace do elektronické podoby.
I jemu patří velký dík.
(Redakční rada a zaměstnanci MěÚ Kelč)

Městský úřad informuje
U S N E S E N Í ze 7. zasedání Rady města Kelč dne 16.5.2011.
• Rada bere na vědomí zprávy o výsledku kontroly hospodaření
u příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy Kelč za rok 2010
a předává je k projednání zastupitelstvu.
• Rada doporučuje kontrolnímu výboru zastupitelstva provést kontrolu plnění
usnesení z 2. až 4. zasedání zastupitelstva současného volebního období.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku ve zjednodušené
evidenci – parcely původ pozemkový katastr p.č. 1970 v k.ú. Kelč – Nové
Město, výměra části pozemku bude stanovena v geometrickém plánu.
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• Rada bere na vědomí žádost ing. J. F., Přerov o odkoupení obecních pozemků
v k.ú. Němetice (u Bečvy) a pro další jednání požaduje stanovisko osadního
výboru v Němeticích.
• Rada schvaluje poskytnutí finančních příspěvků žadatelům dle předložených
návrhů.
• Rada schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Kelč
dle předloženého návrhu a převod částky 11.359,- Kč z investičního do
rezervního fondu.
• Rada souhlasí s umístěním stavby inženýrských sítí k novostavbě RD
manželů Jurenkových v obecním pozemku parc.č. 208/1 v k.ú. Kelč – Nové
Město a schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení této stavby.
• Rada schvaluje uzavření dohody s TJ Kelč, oddíl kopané na pronájem
veřejného prostranství v parku u kina k pořádání diskoték v květnu, červnu
a červenci 2011.
• Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín pro stavbu
„Kelč, č.parc. 143/2, Richtar, přípojka NNK, IP-12-8008644“, která bude
umístěna na obecním pozemku parc.č. 251/2 v k.ú. Kelč – Staré Město.
• Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín pro stavbu
„Kelč, č.parc. 232/3,4, Pitrun, NNK, IV-12-8006280“, která bude umístěna na
obecních pozemcích parc.č. 1324 a 1328/15 v k.ú. Kelč – Staré Město.
• Rada schvaluje „Provozní řád víceúčelového hřiště v Kelči“ dle předloženého
návrhu.
• Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k umístění
a provozování peněžního bankomatu s Českou spořitelnou, a.s. v budově
hasičského domu v Kelči č.p. 241 dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje zahraniční studijní cestu starosty ing. Karla Davida
do Slovinska pořádanou Sdružením historických sídel ČMS ve dnech
6.–13.5.2011, včetně vyplacení kapesného dle vyhlášky o náhradách
cestovních výdajů.
• Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků parc.č.1328/79, 1328/45, 1328/81,
1328/46, 1328/77, 1328/49, 1328/74, 1328/62, 1328/64, 1328/65, 1328/68,
1328/69, 1328/70, 1328/61, 1328/47, 317/6, 1312/36 všechny ostatní plocha,
silnice v k.ú. Kelč – Staré Město a parc.č. 2023/63, 2023/69, 2023/74, 2117/3,
2116/1, 2116/2, 2023/72, 2023/55, 2023/66, 2023/28, 2051/85, 2051/84,
2051/76 všechny ostatní plocha, silnice v k.ú. Kelč – Nové Město.
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U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 19.5.2011.
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
• Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření Města Kelč k 31.3.2011
dle předložené zprávy.
• Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku
2011 – rozpočtové opatření č. 1/2011.
• Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku do majetku města Kelč parc.č.
st. 6/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m2 v k.ú. Lhota u Kelče
od A. O. za kupní cenu 101 Kč/m2.
• Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku města Kelč parc.č. 554, trvalý travní
porost o výměře 784 m2 v k.ú. Babice u Kelče manželům R. a G. P., Kelč
č.p. 462 za kupní cenu 20,- Kč/m2.
• Zastupitelstvo schvaluje delegování ing. Karla Davida, starosty města Kelč,
zástupcem města Kelč na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, která se
koná ve Vsetíně dne 9.6.2011. Náhradníkem určuje p. Zdeňka Porazila,
tajemníka MěÚ Kelč.
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy o kontrole hospodaření příspěvkových
organizací Základní školy a Mateřské školy Kelč za rok 2010 a ukládá řediteli
ZŠ Kelč dodržet doporučení auditora uvedená pod jednotlivými body oddílu
A zprávy.
(Zdeněk Porazil)

Svoz tříděného odpadu v červnu 2011
Sklo
Papír, tetrapak
Plasty

3. června
16. června
23. června

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči - květen 2011

středa

29. 6. 2011

8.00 – 16.00 hod.

Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském Meziříčí,
Železničního 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 žádostí
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Kultura

25. – 26. června 2011
Areál u kulturního domu v Kelči
Sobota 25. června 2011
14,00 – 22,30 hodin - program agentury LEV
představení: šermířská (Gonfanon), loutková (dřevěné divadlo),
kouzelnická (nová kouzla)
vystoupení: dobová kapela (Weytora), Jarek Nohavica – revival, večerní
kapela (Marián & 333)
další: loutková dílna, kde si děti mohou zkusit práci s marionetou, obří
šachy, obří stavebnice, ohňostroj, ohňové show
řemeslníci
22,30 hodin – taneční zábava se skupinou Pohoda z Hranic
Neděle 26. června 2011
Nafukovací atrakce, hry pro děti
Krojovaný průvod od KD do kostela - slavnostní mše u příležitosti oslav
patronů farního kostela sv. Petra a Pavla
13 – 18 hodin
Hudební produkce: Dechová hudba Valašské Meziříčí, Camperra
Hranice, Premier
Divadlo: Improliga (divadelně improvizační skupina) – v kině
Vystoupení: Ruty Šuty Kelč, Taneční skupina Pastelky, Aerobik
a další
Kolotoče, občerstvení,
(vstupné – 80 Kč, děti 40 Kč – platí pro oba dny, vč. divadla)
Změna programu vyhrazena.

5

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2011

Pouť sv. Petra a Pavla v Kelči
Milí farníci, vážení spoluobčané, v letošním roce proběhnou v neděli 26. června
společně dvě významné události pro naše město. Již víc jak deset let se v poslední
předprázdninový víkend konává Kelečský jarmark. Na 29. červen pak po staletí
připadá oslava patronů našeho farního kostela a celé farnosti svatých Petra a Pavla
a na neděli tomuto datu blízkou se jejich oslava přesouvá všude tam, kde jim je
zasvěcen kostel či kaple. Sluší se aspoň stručně vysvětlit, co se tímto „zasvěcením“
myslí.
Pojem zasvěcení souvisí z vyjmutím předmětu, prostoru, domu nebo i osoby
z běžného užívání a předání výhradně pro uctívání Boha. Každý křesťanský
bohoslužebný prostor je tedy zasvěcen Bohu, přitom dostává jméno světce, který se
stává jakýmsi „patronem“ daného společenství věřících. Patron je vázán
zasvěcením, aby společenství „ve svém“ kostele ochraňoval, věřící jsou vázáni ctít
Boha nedělní a sváteční bohoslužbou, které se účastní. Věřím, že pojem „právnická
osoba“, i díky pravidelnému uveřejňování právní rubriky JUDr. V. Jiříčka
v městském zpravodaji, není čtenářům neznám. Protože tento pojem existuje, může
například škola, podnik nebo sportovní klub, ač je tvoří více osob fyzických,
vystupovat jako určitá jednota tedy „osoba“. Podobně společenství věřících
křesťanů katolického vyznání na určitém místě tvoří jednotu, která se nazývá
farnost.
Kelečská farnost pak má jeden hlavní chrám, který vyjadřuje jednotu farnosti, tím
je kostel sv. Petra a Pavla v Kelči. Jméno „svatých Petra a Pavla“, pochází z doby
budování prvního kostela, i při přestavbách (poslední přivedla náš farní kostel
do současné podoby v roce 1784) se zasvěcení nemění. Dnes může jméno kostela
sloužit k odlišení od bývalé zámecké kaple sv. Kateřiny, pojmenování má ale
i duchovní význam. Touto dedikací se vytváří vztah daného společenství věřících,
kteří se v kostele scházejí, se světcem nebo světci, jejichž jméno po zasvěcení
chrám nese.
V každém kostele je možné slavit den zasvěcení, neboli „posvícení“. Pro kostely,
kde den posvěcení nebyl znám, stanovil císař Josef II. jednotné slavení na říjnovou
neděli. V řadě míst pak je obvyklé slavit po skončení žní ještě „dožínky neboli
hody“ na poděkování za sklizenou úrodu. Do třetice slavíme výroční oslavu patrona
nebo patronů kostela, takzvané „patrocinium“. To je naše pouť v neděli blízké
svátku sv. Petra a Pavla, letos ji oslavíme 26.6. v době konání XV. kelečského
jarmarku.
o.Jan Bleša, farář
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Orel jednota Kelč zve spoluobčany a hlavně děti a mládež na :

Orelský dětský den
KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 11. ČERVNA 2011 OD 9.00 HODIN
na víceúčelovém hřišti u Kulturního domu
(v případě nepříznivého počasí se akce nekoná)
Program:

Závod na odrážedlech pro děti do šesti let
Prezentace závodníků: 9:00 – 9:20,
start závodu: 9:30 hodin,
startovné za jedno dítě: 20,- Kč.
Nutno si přinést vlastní závodní stroje (motorky, auta, chodítka – pouze bez motorků
nebo pedálů, také ne koloběžky) a pokud možno i přilbu pro dítě.
Pro děti bude připraven závodní okruh, startovat se bude postupně dle kategorií a
bude povolena fyzická pomoc rodičů (navigace, mírné postrkávání).

Pro všechny děti jsou připraveny odměny!
Doprovodný program:
1. Hry pro děti- hod míčkem, trampolíny…
2. Vystoupení tanečního souboru ruty šuty
3. Župní turnaj ve florbalu mladších žáků o pohár župy bauerovy (tělocvična
zš kelč)
4. Soutěž ve florbalových dovednostech (proběhne po skončení závodů před
vyhlášením vítězů na betonovém hřišti)
5. Otevřený turnaj v kuželkách pro děti i dospělé (kuželna v kd)

Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé z orla jednoty kelč.

Dětský den
(náhradní akce za neuskutečněný den skupiny TakzatruP)

Sobota 11. června 2011
v parku u kina
Program a bližší informace budou včas zveřejněny na plakátech.
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Občanské sdružení Anděl ve spolupráci s MěÚ Kelč
pořádá
ke Dni dětí
soutěž o nejšikovnější dívku z Kelče a okolí

SEDMIKRÁSKA KELČ
Kdy:12.června 2011 v 15,30 hodin
Kde: areál ČSCHDZ Kelč
Přihlásit se mohou všechny šikovné dívky (od 12 do 15 let),
které mají rády legraci a nebojí se soutěžit. (na tel. 604106835)
Velké překvapení v podobě cen je nemine!!!
Přestávky budou vyplněny zábavným programem
Bohaté občerstvení a tombola připravena
Český svaz chovatelů v Kelči Vás zve na tradiční

Výstavu drobného zvířectva,
která se koná ve dnech 25. a 26. června 2011
v prostorách chovatelského areálu.
Sobota
Neděle

Otevřeno
13 – 19 hodin
8 – 17 hodin

Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Na vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče
Za ZO ČSCH předseda Jan Slimáček
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Program Kina Kelč na měsíc červen 2011

Neděle 5.června v 18 hod.
SVĚTOVÁ INVAZE
Země je napadena neznámými silami. Všude na světě jsou dobývána
největší města a Los Angeles se stane poslední výspou lidstva v bitvě,
kterou nikdo nečekal.
Americký velkorozpočtový sci-fi s českými titulky, 112min.,vstupné 47Kč.
Neděle 12.června v 18 hod.
ÚTĚK ZE SIBIŘE
Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk
mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Boj o přežití vystřídá
stejný boj na předlouhé cestě.
Americké drama s českými titulky, 133min., vstupné 47Kč.

Neděle 19.června v 18 hod.
KRÁLOVA ŘEČ
Po smrti svého otce a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. je Bertie,
který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI.
Strhující konverzační drama jako ze starých časů.
Film Velké Británie s českými titulky, 118min., vstupné 45Kč.

Vážení diváci,
loučíme se s vámi v této filmové sezoně, přejeme vám pěkné prožití
dovolených a letních radovánek a těšíme se na vás 11.září 2011, kdy
začínáme novou sezonu českým filmem LIDICE.

Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
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Sport

KOPANÁ
MUŽI
Jako na houpačce. Tak zatím vyznívá jarní část sezony pro kelečský A tým.
Mužstvu se zatím příliš nedaří navázat na podzimní suverénní jízdu a na vedoucí
Slavičín B už ztrácí čtyři body. Vysněný postup do 1. A třídy ale ještě zdaleka
ztracený není. Mužstvo by za jistých okolností mohlo do vyšší soutěže poskočit
i z druhého místa, na kterém se momentálně se ziskem 49 bodů nachází.
24.4. TJ Zdounky – TJ Kelč 0:3 (0:1)
Po všech směrech vydařený zápas. Trenér Jursík po dvou ztrátových utkáních
v řadě sáhl k několika změnám v sestavě a tento tah se mu vydařil. Zdounky sice
v první půli držely s favoritem krok, jenže těsně před prvním odchodem do kabin si
po spolupráci bratří Machačů vstřelily nešťastný vlastní gól. Gólman Maceja, který
reagoval na původní směr míče, byl bez šance. Tento zlomový moment se na hře
domácího celku odrazil i ve druhém poločasu. S chutí hrající Lukáš Machač navíc
v úvodu druhého dějství přidal druhou, i když taktéž trochu šťastnou trefu. Kelč
od té doby držela otěže utkání pevně ve svých rukou. Když v 70. minutě přidal třetí
branku Honza Hlavica, nebylo o vítězi duelu sebemenších pochyb.
30.4. TJ Kelč – Slavičín B 0:3 (0:2)
První prohra Kelče na domácím hřišti po dvou letech hodně bolí. Přišla totiž
v utkání proti rezervnímu týmu Slavičína, který však k nejsledovanějšímu utkání
kola přijel posílený hned o pět hráčů A týmu. Kelč proti silnému soupeři tahala
prakticky po celou dobu za kratší konec. Hosté šli do vedení už ve 3. minutě, kdy se
krásnou střelou z hranice šestnáctky prosadil neobsazený Jaroš, jinak právě stabilní
člen elitního slavičínského výběru. Kelč musela po inkasované brance více otevřít
hru, ale systém 4-1-4-1 tentokrát nefungoval. Nebezpečný byl naopak hlavně
Slavičín, který ve 20. minutě po nedorozumění Pastrnka s Kubjátem vedl už o dvě
branky. Po změně stran byla na kelečském týmu patrná snaha o zvrat, ale štěstěna
se k němu tentokrát otočila zády. Slavičín navíc svůj povedený výkon korunoval
ještě třetím gólem, po rychlém brejku střílel přesně opět Jaroš. Výsledek 0:3 byl
možná až příliš krutý, vítězství hostů ale naprosto zasloužené.
7.5. TJ Fryšták – TJ Kelč 2:3 (2:1)
Pokud si Kelč postup do vyšší třídy nakonec skutečně vykope, stane se zápas ve
Fryštáku symbolem tohoto úspěchu. Jursíkův tým už v prvním poločasu prohrával
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0:2 a vše nasvědčovalo druhé porážce v řadě. Pak se ale vzepjal k heroickému
výkonu a třemi góly otočil zápas ve svůj prospěch. První branku, která celému
kádru nalila novou krev do žil, vstřelil Pitrun ve 43. minutě. S jistotou hrající
Fryšták najednou začal kupit chyby a Kelč toho po změně stran dokázala dvakrát
využít. Nejprve v 71. minutě po centru Pitruna vyrovnával Jarek Machač a čtvrt
hodiny před koncem zápasu dokončil obrat jeho bratr Lukáš. V závěru musel svůj
tým podržet ještě gólman Kubját i stoper Pastrnek, ale o veledůležité tři body už
„kanárci“ nepřišli.
14.5. TJ Kelč – SFK Holešov B 7:0 (4:0)
Zatím nejjednoznačnější zápas jara. Za vše mluví výsledek, který je
k holešovickému týmu po dalších neproměněných tutovkách ještě celkem
milosrdný. Holešov chtěl favorita zaskočit nebojácným fotbalem, ale snaha
o otevřenou hru se mu krutě vymstila. Už v první minutě se do černého trefil Martin
Pastrenek, stejný hráč přidal chvíli později i druhý gól. Bezstarostný průběh zápasu
gólově zvýraznili ještě v prvním dějství Pitrun a Jarek Machač. Drtivou převahu
domácích nezastavil ani vytrvalý déšť, obraz hry zůstal stejný i po přestávce. Ujaly
se také standardní situace. Nejprve z přímého kopu skóroval Lukáš Machač, pak se
i díky nešťastné teči holešovického obránce radoval také Honza Hlavica. Tečku
za bezstarostným vítězstvím v závěru udělal svým druhým gólem David Pitrun.
22.5. SK Březnice – TJ Kelč 3:1 (3:0)
Po přesvědčivém vítězství nad holešovickou rezervou jako by se kelečský
brankostroj náhle zadrhl. Kelč jela do Březnice potvrdit týden starou výhru
z domácího hřiště, zápas se jí ale nevydařil. Lekci z efektivity naopak svému
soupeři udělili střelci domácího výběru a po vydařených protiútocích donutili
brankáře Šindelka už v první půli lovit třikrát míč ze své sítě. Brzy po změně stran
zavelel k obratu kapitán Lukáš Machač, ale na víc než optickou korekci výsledku to
nestačilo. Březnice dvougólový náskok ve zbývajícím čase i s dávkou štěstí
ubránila a pomohla tak vedoucímu Slavičínu k čtyřbodovému trháku na špici
tabulky.
Dosavadní jarní výsledky dalších družstev:
MUŽI Kelč B (pod vedením p. Pavla Vinklara):
24.4.
30.4.
8.5.
14.5.
21.5.

Juřinka B – Kelč B 0:4
Kelč B – Poličná B 3:1
Branky – Kelč B 1:3
Kelč B – Kladeruby 8:1
Růžďka – Kelč B 0:2
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Dorost (pod vedením p. Radka Máchy):
3:4. Kelč - Holešov 3:1
9.4. Bylnice - Kelč 0:5
17.4. Kelč - Franc.Lhota 6:1
23.4. Vlachovice - Kelč 3:0
1.5. Kelč - Slavičín 5:1
7.5. Chropyně - Kleč 1:1
15.5. Kelč - Dol.Bečva 3:1
Žáci (pod vedením Zbyňka Vinklara a Radima Mináře):
Kelč - Ustí u Vsetína 3:1
Choryně - Kelč 0:3
FC Zubří -Kelč 2:6
Kelč - Jarcová 2:5
Starší přípravka (pod vedením pana Mikulenky):
Kelč- Podlesí 8:0
Kateřinice -Kelč 0:3
Kelč - Ratiboř B 6:0
Juřinka B - Kelč 4:1
Choryně -Kelč 0:12

Pavel Mašlaň

KUŽELKY
Před samotným závěrem kuželkářské sezony proběhla dvě mistrovství - krajů
a následně mistrovství ČR v jednotlivých kategoriích.
V Luhačovicích se konalo mistrovství Zlínského kraje seniorů a hráč našeho oddílu
Gassmann Josef zde získal krásné 3. místo za výkon 573 kuželek na 120 hodů
sdružených. Tímto se kvalifikoval na mistrovství České republiky, které se konalo
ve Vyškově. Tam se našemu hráči již tak nevedlo. Po dobrém začátku se mu
rozklepaly kolena i ruce a výkonem 508 kolků obsadil 38. místo ze 48 účastníků.
I když výsledek není nic moc, již samotná účast na mistrovství ČR znamená úspěch
jak pro samotného hráče, tak i pro náš oddíl TJ Kelč.
Chtěl bych se ještě zmínit o odchovancích našeho oddílu, kteří nyní hrají
za Valašské Meziříčí. Gassmann Luboš na mistrovství ČR juniorů obsadil 18. místo
za výkon 1 107 kolků na 2 x 120 hs.
Tuček Dalibor na mistrovství ČR seniorů obsadil 1. za výkon 1164 kolků na 2 x
120 hs. a stal se mistrem České republiky.
Tímto jim gratulujeme.
Pitrun Antonín
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TJ Teiwaz Kelč
florbalový klub
Nově založený mužský florbalový tým TJ Teiwaz Kelč odehrál svůj první
historický turnaj ve dnech od 13. do 15. května 2011.
Turnaj, který se odehrál v Hranicích, měl více než dobré obsazení. Představili se
tu i mnozí hráči z nejvyšší florbalové extraligy i z druhé nejvyšší soutěže Čfbu.
Kelečský tým vesměs složený z amaterských a mladých hráčů se soupeřů nezalekl
a chtěl se umístit na turnaji co nejlépe. Nutno podotknout, že tým měl nejmladší
hráče ze všech zúčastněných týmů.
Po pátečních a sobotních bitvách, kde tým TJ Teiwaz Kelč ukázal svoji kvalitu,
postoupil do nedělního čtvrtfinále, v němž se střetl s doposud nejlepším týmem
v turnaji s Jeseníkem. Bohužel po špatné první třetině, kterou tým prohrál 0:6,
i po velkém zlepšení ve druhé třetině, kde hlavně zářil mladý útok Pivovarčík –
Dobeš – Vraj, skončilo čtvrtfinále konečnou porážkou 3:10.
Tým TJ Teiwaz Kelč obsadil nakonec 8.místo.
Trenér a kapitán týmu Marek Hloch: ,,Chtěl bych především poděkovat všem

zúčastněným hráčům za bojovnost a za nasazení v turnaji. Byl to pro nás těžký
turnaj , začínáme, teprve se všichni spolu sehráváme , hrajeme nový systém než
jsme doposud hráli , takže to bude chvíli trvat než to bude úplně perfektní. Být
osmí z patnácti mužstev na takovém prestižním turnaji je určitě pro nás úspěch.‘‘

Soupiska TJ Teiwaz Kelč
Brankáři:
Vít Plesník,Martin Křístek
Obránci:
Michal Žůrek,Tomáš Sofka,Tomáš Ševčík,
Martin Janda,Jiří Vraj
Útočníci:
Marek Hloch,Jakub Baroň,Tomáš Barfus,
Tomáš Pivovarčík,Ondřej Dobeš,Marek Vraj,Jiří Smolka

Marek Hloch
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Základní škola informuje
 Fotbalové turnaje
4.5. byla zahájena letošní série fotbalových zápasů turnaje McDonalds´Cup, který
je určen pro mladší žáky základních škol, a turnaje v minikopané mladších žáků.
V žádném ze zápasů však nebyli naši žáci (4. – 5. třída) tak úspěšní, aby postoupili
do dalšího kola.
 Den Země
Den Země má sice své místo v kalendáři 22. dubna, ale my ve škole jsem si tento
den připomněli ve čtvrtek 28. dubna a pak v úterý 3. května při vyhodnocování.
Nejprve jsme 28. duben vyhlásili jako tzv. „modrý čtvrtek“. Znamenalo to,
že každý, kdo se zapojil, přišel do školy, popř. do práce, neboť vše se týkalo
i zaměstnanců školy, v modrém, popř. nějaká viditelná část oděvu byla modré
barvy. Všechny „modrásky“ jsme pak spočítali a zjistili, kolik z nás podpořilo
jednu z barev duhy. Pro letošní rok to bylo 269 žáků (z celkového počtu 284:
někteří chyběli, pouze 3 žáci zapomněli), 22 vyučujících (100%) + správní
zaměstnanci (účetní a pracovnice kuchyně, taktéž 100 %). Protože počítáme
s pokračováním barevných dnů i v dalších letech, budeme aktuální číslo porovnávat
s tím novým a zjišťovat, zda byl či nebyl rekord překročen.
Dopoledne pak děti, které byly rozděleny do několika kategorií, plnily testové
úkoly a tzv. doplňující úkoly. Testy byly motivovány přírodní tematikou a vždy
s přihlédnutím k věku dětí (1. třída - 0. kategorie, 2.- 3. třída - 1. kategorie, 4. - 5.
třída - 2. kategorie, 6. - 9. třída - 3. kategorie). Stejné to bylo i s tzv. úkoly navíc.
Ty byly dětem oznámeny se čtrnáctidenním předstihem, aby se na ně mohly
připravit. Děti 1. - 3. ročníku měly vymyslet co nejvíce věcí, jevů, skutečností,
které jsou v přírodě modré, čtvrťáci a páťáci měli vymyslet básničku s přírodní
tematikou nejméně o dvou slokách, která bude obsahovat slovo „modrá“ v různých
obměnách nejméně 1x v každé sloce. Žáci 2. stupně také vymýšleli básničku,
tentokrát alespoň se čtyřmi slokami a k tomu navíc měli zjistit, kdy byl poprvé
slaven Den Země na celém světě a proč.
Na závěr tohoto dopoledne děti i zaměstnance školy čekalo překvapení ve školní
jídelně, a to v podobě modré rýže, modrého nápoje a modrého šlehaného tvarohu.
Nutno podotknout, že na chuti tato barva jídlu opravdu nic neubrala, spíše naopak
si všichni pochutnali.
Měli jsme radost z toho, že se zapojily všechny třídy, jako nejlepší však mohly být
vybrány jen některé. Odměnou byly body za nejlépe zodpovězený test - s těmi
půjdou žáci do celoškolního projektu, který se bude konat na konci června, za další
úkoly obdržely některé třídy sladkou odměnu.
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A na závěr uvádím dvě básničky, které se porotě líbily nejvíce. První složili žáci
4. třídy a tu druhou děvčata ze 6. ročníku.
Modrá planeta

Nový den se probudil do modrého rána,
všude svítí sluníčko,
modrá i zelená je tráva.

Na naší modré planetě,
chystáme s k odvetě.
My naše prostředí chráníme
a ještě se přitom bavíme.

Modrá je voda,
modrá je planeta,
modrou má stuhu
i naše Žaneta.

Odpad se dá třídit lehce,
jenže někomu se nechce.
Jeden strom zachráníme,
když papír do modrého koše vyhodíme.

Země je kulatá,
nebe je modré,
když svítí sluníčko,
všechno je dobré.
Modrá je duhová překrásná barvička,
Dnes modře září i naše školička.

Máme tu modré oceány,
ale za chvíli budou znečištěny.
Tankery každou chvíli havarují
a lidé s tím nic moc nedělají.

Modrá je pastelka,
modré je nebe,
nakreslím obojí,
potom i sebe.

A tak končí naše povídání,
modré pomněnky již odkvétají.
Odpadky však třídit budem,
klidně i venku za dubem.

*******************************************************************
Poděkování
Děkujeme panu S. Hýžovi za bezplatné opravení medicimbalů.
Pavla Čučková, zástupkyně ředitele
*******************************************************************

Úspěch našeho občana
Dne 14. května 2011 se v Tovačově konal II. ročník modelářské výstavy. Pořadatelé
udělili panu Miroslavu Pajdlovi diplom v kategorii lodě.
Gratulujeme mu k jeho úspěchu a přejeme hodně trpělivosti při výrobě dalších
modelů, kterými potěší nejen sebe, občany v Kelči, ale jak je vidět, také milovníky
modelů i v jiných městech.
(rr)
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Mateřská škola informuje
Červen v mateřské škole začne oslavou Dne dětí, která se uskuteční ve středu
1. 6. 2011. Na dopoledne jsou pro děti připraveny soutěže, hry a pohádky.
Od 16 hodin bude probíhat na zahradě mateřské školy „Dětská zábavná show
s klaunem a kouzelníkem Čárymáryfukem“ také za účasti rodinných
příslušníků. Překvapením pro děti bude skákací hrad. Zábavné odpoledne
jsme zakončíme táborákem s opékáním špekáčků. Za nepříznivého počasí se
zábavná show uskuteční v Kulturním domě v Kelči.
V úterý 7. června pojedou všechny děti dvěma autobusy na výlet na hrad
Helfštýn. Na zpáteční cestě se zastavíme v Lipníku nad Bečvou, kde dětem
Divadelní společnost TILIA zahraje pohádku „O králi, kterému bylo zima“.
Představení se uskuteční v pěkném prostředí meditační bylinkové zahrady.
V případě nepříznivého počasí bude pohádka v nedaleké Zvonici.
Ve čtvrtek 9. června přijede do mateřské školy pan Čapčuch s hudebně
vzdělávacím programem „Zpívánky“ , tentokrát s tématem „V ZOO“.
Ve čtvrtek 16. června nás navštíví Divadlo „Smíšek“ a společně s dětmi se
vydáme na „Podivuhodná prázdninová dobrodružství“.
Za dobrodružstvím se vydáme také do kelečského parku, kde se uskuteční
„Cesta pohádkovým světem“ s hledáním pokladu.
Za pěkného počasí prozkoumáme také „království řeky Juhyně.
Závěr školního roku bude patřit především dětem, které navštěvují mateřskou
školu poslední rok a po prázdninách usednou do školních lavic.
Děti ze 3. třídy - „Berušky“ čeká ještě „Veselé vodnické nocování“ v mateřské
škole s diskopárty. Ve čtvrtek 23. června pojedou na Dětské dopravní hřiště
a na Hvězdárnu do Valašského Meziříčí. Tato akce se nemohla uskutečnit
v květnu z důvodu velké nemocnosti dětí.
Navštívíme také Muzeum regionu Valašsko v zámku Kinských, kde budeme
mít možnost zhlédnout preparovaného medvěda z Brodské.
S dětmi, které letos ukončí předškolní vzdělávání, se rozloučíme ve středu
29. června 2011 v Hasičském domě v Kelči. Rytíři z Divadla TILIA budou děti
pasovat na školáky. Slavnostní rozloučení se uskuteční za přítomnosti
zástupců Města Kelč, Základní školy Kelč a Sdružení rodičů při Mateřské
škole v Kelči.
S ostatními dětmi se rozloučíme také a jak jinak, než pásmem kouzelných
pohádek, které dětem zahrají naše paní učitelky v Kašpárkovém divadélku
ve čtvrtek 30. června. A pak hurá na prázdniny !
A na závěr už jen poděkování všem zaměstnancům naší mateřské školy
za vynaložené úsilí při práci, rodičům dětí a zřizovateli Městu Kelč za podporu
a dobrou spolupráci.
Vám všem přeji za celý kolektiv mateřské školy pěknou dovolenou,
hodně sluníčka a zážitků s dětmi.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Právní rubrika
Co s majetkem-pokračování výkladu o smluvních převodech majetku –
kupní smlouva.
Druhou podstatnou náležitostí kupní smlouvy je cena. Cena musí být v kupní
smlouvě vždy sjednána v souladu s obecně závaznými předpisy. Pokud by tomu tak
nebylo, byla by smlouva relativně neplatná. Cena musí být vyjádřena v penězích.
Pokud by tomu tak nebylo, nejednalo by se o kupní smlouvu, nýbrž o směnnou
smlouvu. Cena prodávané věci může být stanovena cenovým předpisem, nebo
může být její určení ponecháno na vůli stran.
Je-li cena stanovena cenovým předpisem, pak mluvíme o ceně r e g u l o v a n é .
V případech, kdy je cena regulovaná, musíme dbát na to, aby cena v kupní smlouvě
nebyla vyšší než je cena uvedená v cenovém předpisu – tedy cena regulovaná.
Pokud by v kupní smlouvě byla vyšší cena než cena regulovaná, mohlo by to být
posuzováno jako odporující dobrým mravům. V tomto případě by byla kupní
smlouva neplatná a to již od jejího podpisu.
Jednalo by se opět o nám již známou neplatnost relativní. Poškozený by se musel
neplatnosti smlouvy dovolat. Naproti tomu cena nižší než regulovaná nemůže
platnosti kupní smlouvy nijak vadit. Pokud by byla smlouva neplatná, museli by si
účastníci vrátit, co v souvislosti se smlouvou přijali. Pokud by měli zájem přece jen
kup uskutečnit, museli by uzavřít smlouvu novou, v níž by odstranili příčinu
neplatnosti smlouvy dříve uzavřené.
Často může mít kupující osobní zájem na koupi věci, která dříve patřila jeho rodině
– koupě domu postaveného předky, koupě rodinných šperků, dříve v tísni
prodaných apod. a souhlasí s vyšší cenou.Jde o takzvanou cenu zvláštní obliby.
V tomto případě nebude nikdo vyšší cenu napadat a smlouva bude platná.
Účastníci kupní smlouvy, pokud se nedohodli jinak, musí plnit svůj závazek bez
přebytečného odkladu. To znamená prodávající musí věc předat a kupující věc
převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Dle obsahu kupní smlouvy přechází
na kupujícího vlastnické právo. U movitých věcí to většinou bude předáním věci
a nemovitostí vkladem do katastru nemovitostí.
Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí nahodilého poškození nebo
zničení koupené věci. Je proto v zájmu kupujícího při koupi nemovitostí, aby měl
toto na paměti a ve smlouvě si dohodl, že do nabytí vlastnického práva vkladem
do katastru nemovitostí zůstane uvedená odpovědnost na prodávajícím – je zde
např. riziko zničení věci požárem.
Zákon upravuje řadu případů, které mohou při uzavírání kupních smluv nastat. Jen
ve stručnosti je uvedeme: kupující nezaplatí kupní cenu – prodávající může odepřít
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prodanou věc předat: věc se odesílá na místo plnění a kupující nemá možnost věc
prohlédnout – kupující není povinen zaplatit kupní cenu do doby, než mu bude
umožněno věc si prohlédnout : náklady spojené s odevzdáním věci jako měření ,
vážení , balení nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující :
je-li kupující v prodlení s převzetím věci, může prodávající na náklad kupujícího
prodanou věc uložit ve veřejném skladu nebo u jiného schovatele a nebo věc
prodat, po upozornění kupce, na účet kupujícího jinému kupci.
Velký význam má při kupních smlouvách povinnost prodávajícího, aby upozornil
kupujícího na vady věci, o nichž ví. Může jít jak o vady faktické- poškození,
zhoršená funkčnost – tak i vady právní – nedořešené spory o vlastnictví nebo
zástavní právo.U nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí je to snadno
zjistitelné na katastrálním úřadě. U věcí movitých to může být obtížné a je třeba
zvýšenou opatrnost zejména při koupi méně známého prodejce.
Velmi často se objevují prodeje věcí kradených. Je nutno dávat velký pozor
v případech, kdy prodávající chce věc prodat za nápadně nízkou cenu. Takové
případy jsou vždy podezřelé.
Kupující zde bere na sebe riziko, že se o věc přihlásí skutečný vlastník a kupující
bude nucen věc jemu vydat a přijde o zaplacenou kupní cenu, kterou bude jen
obtížné žádat od prodávajícího. Pokud se na věci objeví vada, na kterou prodávající
neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny. Pokud
by věc byla pro tuto vadu neupotřebitelná, má kupující také právo od kupní
smlouvy odstoupit. Stejné právo má kupující i v případě výskytu vady na věci, kdy
prodávající kupujícího ujistil, že věc má určitě vlastnosti anebo nemá žádné vady a
toto ujištění se ukázalo nepravdivým. Toto právo musí kupující uplatnit u soudu,
pokud je prodávajícímu vytkl do šesti měsíců, u zvířat do šesti týdnů a krmiv do tří
týdnů.Náklady, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s uplatňováním vad, může
kupující požadovat po prodávajícím.
JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Různé
Poděkování děvčatům kelečské Charity.
Touto cestou děkujeme děvčatům kelečské Charity Ivetě Minářové, Renatě
Dohnalové a Heleně Tvrdoňové za jejich laskavý přístup k nemocným
pacientům. Vždy s úsměvem a laskavým slovem potěšily našeho těžce
nemocného syna Václava. Za tuto těžkou a odpovědnou práci jim ze srdce
děkujeme, také za jejich velkou ochotu a rady, které nám poskytovaly.
Přejeme jim touto cestou do jejich další práce hodně síly, aby i nadále byly
tím zářivým sluníčkem pro všechny nemocné.
Za tuto nelehkou práci jim ze srdce děkuje celá rodina Kunovská z Němetic,
děda a babička.
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Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 16.6. 2011 v 16:00 na faře v Kelči
Posezení se také zúčastní p. Jan Bleša.
Nebude chybět ani písnička.
Pro méně pohyblivé občany je zajištěn bezbariérový vstup. V případě zájmu
o dovoz a odvoz, nás můžete kontaktovat na tel.č. 571 641 018 nebo na pobočce
pečovatelské služby Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

OHLÉDNUTÍ ZA XV. KVĚTINOVÝM DNEM V KELČI
Ve středu 11. 5. 2011 proběhla v Kelči již po jedenácté celostátní sbírka
Ligy proti rakovině nazvaná KVĚTINOVÝ DEN.
Symbolem této sbírky po mnoho let je květ měsíčku lékařského, letos
tento kvítek zdobila stužka fialové barvy.
Projekt LPR má za cíl zlepšení života nádorově nemocných a podporu
onkologických výzkumných projektů.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo nabídnuto 250 kvítků, za které
bylo vybráno 6202,- Kč, což činí 24,80 Kč na jeden kvítek. Omlouváme se
těm, na které se nedostalo.
Pro srovnání s loňským rokem: bylo prodáno 272 kvítků v hodnotě
7410,- Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli maličko, pro kvítek jako sluníčko ☺.
skautky a Hanka Stromšíková
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Arcidiecézní charita Olomouc vypisuje výběrové řízení na funkci:

ŘEDITEL/ŘEDITELKA
CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Základní požadavky:
- SŠ nebo VŠ vzdělání
- morální a občanská bezúhonnost
- základní orientace v právních předpisech nutných k řízení organizace (personalistika,
účetnictví, hospodaření s majetkem, …)
- základní orientace v oblasti problematiky zdravotnictví, sociálních věcí a humanitární
pomoci
- osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách a ochota pracovat a řídit
organizaci v duchu těchto hodnot
- ochota vzdělávat se
- řidičský průkaz skupiny „B“
- znalosti práce na PC a ovládání kancelářského software (MS Office, e-maily, internet)
Požadované schopnosti a osobnostní předpoklady
- kreativita
- sociální cítění
- komunikativnost
- spolehlivost
- organizační schopnosti
- flexibilita
- zodpovědnost
- řídící schopnosti
- schopnost týmové spolupráce
- odolnost vůči stresu
- loajalita
Doporučené znalosti nebo přílohy:
- znalost některého ze světových jazyků (AJ, NJ, vhodný je i RJ)
- reference bývalých zaměstnavatelů nebo důvěryhodných osob (institucí)
Povinné přílohy:
- ručně psaný motivační dopis
- strukturovaný životopis, ve kterém budou kromě osobních údajů uvedeny také údaje o
dosavadních zaměstnáních, příp. jiných pro tuto funkci významných činnostech, stručný
popis dosažených zkušeností a odborných stáží nebo praxí
- stručná vlastní představa o řízení Charity Valašské Meziříčí, osobní hlavní priority a
základní představa o budoucí koncepci rozvoje
- fotokopie dokumentů o dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů
Kompletní přihlášky v zalepené obálce a označené nápisem: „Výběrové řízení – Valašské
Meziříčí“ musí být doručeny nejpozději do pátku 24.6.2011 do 13.00 hodin na adresu:
Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 772 00 Olomouc (tel.: 585 229 380,
e-mail: info@acho.charita.cz).
Arcidiecézní charita Olomouc si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu bez udání
důvodu, případně nevybrat žádného uchazeče.
Další informace lze získat na uvedené adrese Arcidiecézní charity Olomouc.
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Inzerce

Změna otevírací doby
od 1.6.2011
•
•
•
•

Máme pro Vás široký výběr:
sudového i lahvového vína
jakostní a přívlastková vína
slámová a ledová vína
destiláty

úterý – pátek
sobota

Otevřeno máme:
10:00 – 18:00
8:00 – 11:00
Najdete nás:
Náměstí 39, Kelč
(prostory bývalé drogerie)

Prodej desek, krovů
a střešních latí, vč. dopravy.

Miriam Stříteská
šití a opravy oděvů
Kelč 513,
tel.: 737 116 128

Josef Rakovský, Kelč,
tel.: 776 134 534

e-mail: miriam.striteska@seznam.cz
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DĚTSKÝ SECOND HAND U ŠKOLY
(v obchodě s papírnictvím u školy)
Nově otevřeno od 1. 6. 2011
dovoz oblečení z Anglie
Potěšte své děti oblečením světových značek – NEXT, GEORGE, GAP,
DISNEY, EARLY DAYS, H&M, Marks & Spencer - a mnohé další.
V super kvalitě za lidové ceny !!!
Kamenictví H A U E R
Loukov 16
Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 606 134 129, 608 279 814,
e-mail: hauer.tom@centrum.cz
www.kamenictvi-hauer.estranky.cz
►Broušení pomníků
►Sekání a zlacení písma
►Zhotovení a renovace pomníků

Miroslav Dohnal - malířské práce,
Kunovice 154, tel.: 603 209 414
* Malířské a natěračské práce
* Dekorativní a ochranné nástřiky
* Nátěry fasád
* Protiplísňové nátěry
* Nátěry oken a dveří
Zaměření zakázek zdarma

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

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 ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.
GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva.
Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím.
PLOTY - PLETIVO – zabýváme prodejem i montážemi oplocení.
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 43,-Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 59,-Kč/m.
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využijte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku.
22

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2011

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 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
23

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2011

Společenská rubrika
Jubilanti
82 let
Květoslava Jiříčková
Alois Holub
Ladislav Drajsajtl

60 let
Anežka Vozáková

Němetice

65 let
Jarmila Ficková
J. H. Drossler
Anna Schillingová

Kelč
Kelč
Kelč

83 let
Radomír Slavík
Alois Škarka
Marie Ovčáčíková

70 let
Marie Pavelčíková

Komárovice

75 let
Jaroslav Kučera

Komárovice

80 let
Anna Majdlochová
Ing.Jaroslav Perutka

Kelč
Kelč

Vanesa Papežová
Tomáš Havran
Jakub Kunovský

Komárovice
Kelč
Lhota

85 let
Antonín Petřkovský

Kelč

87 let
Zdenka Rýdlová
Jiřina Bothová

Kelč
Kelč

89 let
Ludmila Hradilová

Narození

Kelč
Kelč
Kelč

Komárovice

Sňatek
Kelč
Kelč
Němetice

Pavel Kubeša * Lenka Juráňová
Petr Kroupa * Jana Radová

Úmrtí
Ing. František Scholly
Miroslav Marejka
Václav Kunovský

67 let
75 let
51 let

Kelč
Kelč
Kelč
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