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Úvod
Slovo starosty:
Jak jsem již avizoval v dubnovém úvodníku Zpravodaje, chtěl bych se
v tomto čísle podrobněji zaměřit na rozpočet města pro letošní rok.
Rozpočet schválilo zastupitelstvo města na svém čtvrtém zasedání
v závazných ukazatelích na stránce příjmové i výdajové v celkové výši
27 750 700 Kč a byl tedy schválen jako vyrovnaný.
Rozpočet byl sestavován tak, aby se ho změny ekonomických
podmínek dotkly co nejméně, i když ne všechny makroekonomické vlivy,
jako je např. daňová výtěžnost, ze které se odvíjí příjmová stránka i našeho
rozpočtu, se dají stoprocentně předpokládat a odhadnout.
Letos nechceme pokračovat pouze v investičních akcích, které byly
připravovány již v minulém období, ale budou zahájeny i projekty nové.
Stěžejní stavbou mělo být zateplení a oprava Hasičského domu za přispění
dotačního titulu Zelená úsporám pro veřejné budovy. Celkový rozpočet se
měl pohybovat ve výši 3 200 000 Kč. Jak jste si všimli, mluvím v minulém
čase, protože 20. dubna pan ministr životního prostředí dotační titul Zelená
úsporám pro veřejné budovy odvolal, aniž by se z tohoto balíku peněz
uvolnila pro veřejné budovy jediná koruna. Musíme se tedy snažit najít jiný
dotační titul, za pomoci kterého tuto již stavebně připravenou akci
zrealizujeme. Čeká nás další etapa oprav místních komunikací. Po výměně
vodovodního řadu se zásadně opraví ulice Blanická na Dolině a ulice
Sazany. Obě tyto opravy zatíží obecní rozpočet více jak dvěma miliony
korun. Po patnácti letech provozu plánujeme komplexní rekonstrukci
víceúčelového hřiště včetně nainstalování ochranných sítí. Jestli se tato
investice přibližně za 250 000 Kč bude muset například za deset let
opakovat, nezáleží na nás, ale především na přístupu dětí a mladých lidí,
kteří víceúčelové hřiště využívají a někdy „zneužívají“. Jsme připraveni
uvolnit z rozpočtu i prostředky na dokončení rekonstrukce Kulturního
domu tak, aby po pěti letech postupných oprav mohla být tato akce
úspěšně dokončena. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi neutěšené situace
s parkováním na sídlišti, vybudujeme zde v letošním roce parkoviště
alespoň pro třicet automobilů. V následujících letech v návaznosti
na celkové využití zmíněného území včetně lokality „Na Zátopkovém“
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budeme v přípravě dalších parkovacích míst pokračovat. Letos zpracujeme
pro výše uvedenou lokalitu „Na Zátopkovém“ zastavovací studii
na výstavbu nových rodinných domů a bude vyhotovena i projektová
dokumentace inženýrských sítí nově vzniklého stavebního obvodu.
Do budoucna by tedy vlastní stavbu inženýrských sítí nemělo nic brzdit.
Pokud se sdružení obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko podaří
úředně připravit akci rekonstrukce autobusových zastávek a rekonstrukce
místních rozhlasů, budou i v naší obci a místních částech opraveny všechny
autobusové zastávky a v místních částech proběhnou kompletní opravy
obecních rozhlasů.
Snad se nám při přípravě rozpočtu podařilo alespoň částečně uspokojit
místní spolky, zájmové organizace a občanská sdružení, na jejichž činnost
a další rozvoj jsme vyčlenili více jak půl milionu korun. Víme, že necelý
milion korun určený na investice v místních částech neuspokojí jejich
skutečné potřeby, ale snad tyto prostředky vytvoří určitý odrazový můstek
pro jejich úspěšný rozvoj v následujícím období.
Obecní rozpočet bohužel není nafukovací. Z tohoto důvodu jsou
investiční možnosti obce omezené, přesto pevně věřím, že plánované akce
se podaří úspěšně zrealizovat.
Ing. Karel David, starosta

Městský úřad informuje
Svoz plastů – čtvrtek 12. května 2011
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči - květen 2011

středa

25. 5. 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

VaK Vsetín, a.s. upozorňuje:
Dne 28. 4. 2011 byla zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Blanická
a bude pokračovat do konce května 2011. V průběhu provádění výkopových prací
může vzhledem k poruchovosti stávajícího vod. řadu docházet k neočekávaným
odstávkám pitné vody. Plánované odstávky budou hlášeny vždy min. 1 den předem.
Děkujeme za pochopení
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U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Kelč dne 21.3.2011.
 Rada bere na vědomí zprávu vedoucího obvodního oddělení Policie ČR ve
Valašském Meziříčí npor. Tözsera o trestné činnosti a přestupcích na území
Města Kelč za rok 2010.
 Rada navrhuje zastupitelstvu ke schválení delegování starosty ing. Karla
Davida zástupcem města na valnou hromadu VaK Vsetín, a.s. dne 9.6.2011.
Náhradníkem navrhuje tajemníka MěÚ Zd. Porazila.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Prodloužení
kanalizace Kelč – Blanická“ na pozemcích parc.č. 231/3 a 239/1 v k.ú. Kelč Staré Město se stavebníkem VaK Vsetín, a.s.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o umístění stavby kanalizační a vodovodní
přípojky pro RD č.p. 432 v Kelči v pozemku p.č. 239/1 v k.ú. Kelč – Staré
Město se stavebníky J.a M. H.
 Rada bere na vědomí žádost R. a G. P. Kelč o odprodej obecního pozemku
p.č. 554 v k.ú. Babice u Kelče a pro další jednání požaduje stanovisko
Osadního výboru v Babicích.
 Rada odmítá žádost p. T. B., Kelč, o odprodej části obecního pozemku
p.č. 753/1 v k.ú. Kelč – Nové Město.
 Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově hasičského
domu v Kelči č.p. 241, a to 1 místnosti o podlahové ploše 11,2 m2
v 1. poschodí.
 Rada zamítá žádost Moravského národního kongresu, o.s., Brno o finanční
příspěvek na vydání Moravského historického sborníku – ročenky za léta
2006 - 2010.
 Rada schvaluje mimořádný členský příspěvek 12.000,- Kč z rozpočtu města
do Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko.
 Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů na obecních pozemcích
parc.č. 659/14, 659/42 a 916/1 v k.ú. Komárovice dle předložených žádostí
a posouzení lesním p. Michalíkem. Žádost o povolení ke kácení na obecním
pozemku parc.č. 1329/1 v k.ú. Kelč – Staré Město zamítá.
 Rada projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o veřejném
pořádku ve městě a předkládá ji k projednání zastupitelstvu.
 Rada byla seznámena s neinvestičním projektem Mikroregionu
Valašskomeziříčsko - Kelečsko „Zavádění procesů komunitního plánování
sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko“.
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U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kelč dne 18.4.2011.

 Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 31.3.2011 a předává
ji k projednání zastupitelstvu.
 Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 - rozpočtové opatření č. 1/2011
dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – místnosti o podlahové ploše
11,2 m2 ve 2. podlaží hasičského domu v Kelči panu T.S., Kelč č.p. 502.
 Rada vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku parc.č. 554, trvalý travní
porost o výměře 784 m2 v k.ú. Babice u Kelče.
 Rada schvaluje uzavření plánovací smlouvy s manžely V. a D. P., Kelč 503 na
vybudování inženýrských sítí v pozemku p.č. 1324 v k.ú. Kelč – Staré Město
dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na činnost v roce
2011 dle předložených návrhů.
 Rada schvaluje uzavření smluv na dodávku elektřiny se společností BICORN
s.r.o., Na Obvodu 1098/41, Ostrava-Vítkovice a na dodávku plynu s Pražskou
plynárenskou a.s., Národní 37, Praha 1 – Nové Město.
 Rada bere na vědomí informace starosty z jednání řídící rady projektu stavby
„Bečva, Teplice – suchá nádrž“.
 Rada nesouhlasí s návrhem na vyhlášení památných stromů včetně
ochranného pásma týkající se 3 ks lip u kapličky v Komárovicích.
 Rada navrhuje zastupitelstvu ke schválení majetkoprávní vypořádání
pozemků v rámci stavby „Silnice II/439, III/43911, III/43917: Kelč, průjezdní
úsek obcí“ mezi vlastníkem dotčených pozemků městem Kelč a vlastníkem
stavby silnice Zlínským krajem, a to bezúplatným převodem předmětných
pozemků z majetku města Kelč do majetku Zlínského kraje.
 Rada nesouhlasí s navrženou směnou pozemků mezi p. M. S., Kelč č.p. 513
a městem Kelč a navrhuje jednat o směně pozemků v extravilánu města
(nezastavěné území).
(Zdeněk Porazil)
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Placení poplatků za odpad a za psa.
Upozornění !!!
Do 30. června 2011 musí být uhrazeny výše uvedené poplatky. V případě
neuhrazení poplatku v termínu se poplatek navyšuje, a to na trojnásobek původní
hodnoty.
Legislativní změny
Rok 2011 přináší změny v oblasti právní úpravy místního poplatku za provoz
systému nakládání s komunálním odpadem, a to změny zásadní. V účinnost
vstupuje nový daňový řád č. 280/2009 Sb., který ruší a nahrazuje zákon o správě
daní a poplatků č. 337/1992 Sb., v platném znění. Spolu s daňovým řádem je účinná
novela zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., v platném znění a na tuto
situaci reagují také nové obecně závazné vyhlášky města Kelč č. 1 a 2/2011.
Poplatníky místního poplatku upozorňujeme na tyto změny:
•

•
•
•

exekuční řízení se zrychluje, po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené
v platebním výměru správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové
exekuci !!!
minimální výše exekučních nákladů správce daně narostla na 500 Kč (oproti
dosavadním 200 Kč)
institut žádosti o prominutí již není možný realizovat pro místní poplatky,
správci daně byla vzata pravomoc daň nebo její příslušenství prominout
vratitelný přeplatek nižší než 100 Kč se vrací jen ve výjimečných případech

Doporučujeme proto všem poplatek v řádném termínu uhradit. Vyhnete se tak
nepříjemnostem s exekucí, příp. s exekutory.
Upozornění platí zejména pro ty občany, kteří nemají uhrazen nedoplatek za minulá
období. Pokud jste nevyužili možnosti splátkových kalendářů, nereagovali na
upomínky ani platební výměry, bude to pro vás znamenat další navýšení.
(MS)
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Kultura
Kam v květnu za kulturou, sportem, či zábavou?
V Kelči:
Kelč – průjezd historických vozidel 14. května 2011
Kelč – rybářské závody 21. května 2011
Kelč – kácení máje 22. května 2011
Kelč – zábavné odpoledne s večerní tancovačkou 28. května 2011(viz pozvánka)
XV. Helfštýnský okruh – 13. – 15. května 2011
Průjezd městem Kelč – sobota 14. května 2011 – náměstí Kelč
Čas: 11,45 – 12,50 hodin
Trasa soutěže je 102 km, na akci se přihlásilo 125 vozidel do r.v. 1939, což je
jedinečná akce v ČR. Soutěž startuje v Lipníku n.B v 0900, poté Přerov-Bystřice
p.H.-Kelč-Teplice -lázně-Lipník-cíl hrad Helfštýn .
Nejstarší vozidlo motocykl Laurin-Klement 1902, další značky moto jako Indian,
HD, Brough Superior, Orion, Praga, Ariel, Norton...
auta značek- Bugatti, Hispano Suiza, Bentley, Lagonda, MG,Mercedes,BMW...
a z českých Praga, Aero, Škoda, Tatra....
více info a startovní listina: klubové stránky: WWW.oldtimer-helfstyn.cz

Jiří Zemánek

Členové kapely TakzatruP Vás srdečně zvou na akci zvanou:

Plno zábavy pro malé i velké s večerní tancovačkou pod hvězdami

28. května 2011 ve 14:00 hod na Valše v Kelči
Je pro Vás připraveno:
 Paintball Klub Kelč
 Ruty šuty Kelč
 Schola Kelč
 nová taneční skupina Pastelky

 rocková kapela Tarot
 rocková kapela Zkožepálená
 rocková kapela TakzatruP

Bude zajištěno občerstvení, grilovačka, spousta her s tombolou pro děti
a možná i skákací hrad.

S přáním hojné účasti a skvělého počasí se na Vás těší TakzatruP.
(Ervin Tvrdoň)
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V okolí:
Police – Závod horských kol – Cross Country
V.M. domeček - Májové řemeslné trhy v Domečku – předvádění a praktické
ukázky řemesel
V.M. – 36. ročník Cesta pohádkovým lesem – Okolím V.M., Druhá vycházka Za
toulavým náprstkem
V.M. – Meziříčská muzejní noc
25.-29.5. – VM – 9. Mezinárodní festival cimbálu
27. 5. V.M. – Květinový jarmark
28.5. V.M. - oslavy 40. let M-klubu
(Zdroj: Kalendář akcí Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2011, město Val. Mez).

Valašské Muzeum v přírodě – květen 2011
 08.05.2011, 15:00 - Koncert ke státnímu svátku - Pořadem provází
cimbálová muzika Kotár z Rožnova p. R. s hostem CM Troják s tanečníky
z Valašské Bystřice. Divadlo Chaos zahraje scénku „Klebetnice" ze hry
Miloše Kulišťáka Bačova dcera.
 14.05.2011, Jaro na dědině - Velký redyk. Oživené expozice s ukázkami
tradičních jarních prací.
 28.05.2011, Slabikář devatera řemesel
 29.05.2011, 14.00 - Kácení máje, Lidová májová slavnost se soubory
ROZMARIJA z Prešova a ŠMYKŇA z Ostravy
(Zdroj: www.vmp.cz/cs/programy-a-vystavy/valasky-rok-2011/)

*******************************************************************
Plánované akce (Kelč):
Červen:
SuperOgar z Kelče – 5. června 2011 – Areál chovatelů
Orelský den – 11. června 2011 – závod na odrážedlech, florbal.turnaj, apod.
XV. Kelečský jarmark – 25. – 26. června 2011 - u KD
Výstava drobného zvířectva – 25. – 26. června 2011
Pouť s. Petra a Pavla – 26. června 2011
(MS)
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HODNOCENÍ 2.ROČNÍKU VÝSTAVY PLASTIKOVÝCH A PAPÍROVÝCH
MODELŮ - KELČ 2011
Ve dnech 26.3. a 27.3. 2011 se uskutečnil 2.ročník Výstavy plastikových,
papírových a železničních modelů. Pro velký zájem vystavovatelů jsme tentokrát
využili velký sál kulturního domu.
Výstavy se zúčastnilo 15 modelářů, z toho 5 mladších 15let, z Kelče a okolí. Bylo
vystavováno 255 modelů z různých oblastí modelářských technik. Velké uznání
patří všem modelářům a jejich modelům, zvláště tankům, modelům věrně
kopírujícím letadla a letadýlka všech národností. Velmi zaujala kolekce válečných
lodí a plachetnic, dioráma /situační modely zasazené do přírody/ a dřevěných replik
starých děl. Obohacením letošní výstavy byla účast Valašského modelářského
klubu z Brumova –Bylnice, kteří patří k modelářské špičce.
Zajímavostí této výstavy byly také papírové modely. Velkým překvapením byla
účast mladých modelářů, kteří se svými modely nezůstali pozadu za staršími
kolegy. Za zvážení stojí příště ohodnotit tuto snahu cenami v mládežnických
kategoriích. Opravdovou lahůdkou, zvláště pro ty nejmenší, byl funkční model
malé železnice.
Výstavu navštívilo asi 400 diváků, kteří svými ohlasy do návštěvní knihy vyjádřili
obdiv nad trpělivou a mravenčí prací všech modelářů. Zároveň vyjádřili přání
pokračovat v započaté tradici i příští rok.
Děkuji všem vystavovatelům, zvláště těm mladým, Městskému úřadu Kelč
za podporu při realizaci a panu Stržínkovi za zhotovení fotodokumentace.
Za vystavovatele Pajdla Miroslav

Foto: Lenka Zajíčková
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Program Kina Kelč na měsíc květen 2011
Neděle 1.května NEHRAJEME !

Neděle 8.května v 18hod.

NEVINNOST
Hlavní hrdina, uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi
těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební
věznici, odkud se nevinna prokazuje hodně těžko.
Český film režiséra Jana Hřebejka, 98min.,vstupné 45Kč.

Neděle 15.května v 18hod.

127 HODIN
Snímek vypráví příběh z roku 2003, kdy se mladý horolezec vydal
do utažského kaňonu slézat stěny a obrovský balvan mu přimáčkl ruku ke
skalní stěně. Americký autentický příběh s titulky, 93min., vstupné 43Kč.

Neděle 22.května v 18hod.

GULLIVEROVY CESTY
Moderní zpracování klasické knihy Jonathana Swifta. Hlavní hrdina v podání
Jacka Blacka se vydává na pracovní plavbu a po ztroskotání se octne
na ostrově Liliput, kde je považován za obra.
Americká rodinná pohádka v českém znění, 84min.,vstupné 43Kč.

Neděle 29.května v 18hod.

NA VLÁSKU
Další z animovaných příběhů, tentokrát hudební komedie na motivy klasické
pohádky Bratří Grimmů. Vypráví o princezně jménem Locika, která je
unesena z hradu svých rodičů a zamčená v tajné věži.
Americký kreslený film v českém znění, 100min., vstupné 41Kč.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
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Sport
KOPANÁ
MUŽI
Po předlouhých pěti měsících se o slovo konečně opět přihlásila také fotbalová
1.B třída. Druhou část letošní sezony netrpělivě vyhlíželi hlavně příznivci Kelče,
vždyť po podzimu se místní „A“ tým bezpečně vyhříval na první příčce tabulky
s náskokem čtyř bodů. Nálepku favorita a vynikající pověst v širokém okolí chtěla
Kelč potvrdit i v úvodních jarních bitvách. V zahajovacích třech zápasech ale
dvakrát narazila na tvrdý odpor soupeřů a v honbě za postupem do třídy vyšší
jakosti ztratila již čtyři body.
2.4. TJ Kelč – Sokol Míškovice 6:1 (3:0)
Otevírací jarní duel skončil drtivým „tenisovým“ výsledkem 6:1. Kelč na svého
protivníka vyrukovala s totální ofenzivou a jednoznačně vítězila jak v mezihře,
tak i v důrazu před bránou. Dvěma góly se blýskl Jarek Machač, skvělým výkonem
na něj navázal i jeho o rok mladší bratr Lukáš. Ten si osobní statistiky vylepšil
o jeden gól. Bezstarostný průběh zápasu jen potvrdil, že na kelečské hřiště si
většina týmů jede jen zahrát, na body ale myslet nemůže. Míškovický brankář byl
nejzaměstnanějším mužem hostujícího týmu v prvním i ve druhém poločasu. Ani
on ale nestačil na samostatný průnik Martina Pastrnka, umístěnou hlavičku Petra
Mináře a bezprostřední zakončení Vítka Kulicha. Ti všichni úspěšně navázali na
gólovou produkci sourozenců Machačových, kteří měli na výhře lví podíl.
10.4. Zborovice – TJ Kelč 1:1 (1:1)
Kelč se v roli tabulkového lídra představila na jednom z největších hřišť v kraji,
pohříchu ale volných prostor příliš nevyužívala. Zborovice na hosty vytasily
defenzivní taktiku, která jim na zisk jednoho bodu nakonec stačila. Kelč mohla
o svém vítězství rozhodnout už v první půli, ale Kulichovu nebezpečnou střelu
vyrazil gólman Chytrý. Neujaly se ani pokusy Tondy Chrásteckého a Lukáše
Machače, oba záložníci trefili jen břevno. Na vedení Kelče, které obstaral z přísně
nařízené penalty Jarek Machač, domácí stihli zareagovat ještě do konce prvního
poločasu. Z ojedinělého závaru před Kubjátovou bránou se prosadil domácí útočník
Judas. Po změně stran Kelč kromě houževnatého soupeře bojovala také proti
silnému větru. Ke vstřelení rozdílového gólu jí navíc chyběla intenzivnější
koncentrace i potřebný kus štěstí. Nejnebezpečněji se tak nakonec jevil nepovedený
centr Aleše Škařupy, který jen o centimetry minul levou šibenici domácí brány.
11
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Zborovice s blížícím se koncem hru často takticky kouskovaly a favorita
do trvalejšího tlaku nepustily. Naopak právě tým z Kroměřížska se mohl radovat
z překvapivých tří bodů, fotbalové katastrofě ale úspěšně zamezil Kubját a po něm
i stoper Minář. Fyzicky i emočně vypjatý duel tak skončil dělbou bodů.
16.4. TJ Kelč – TJ Těšnovice 1:1 (1:1)
Po úvodních brankových hodech proti Míškovicím drželi kelečští střelci přísný
předvelikonoční půst, což platilo o i pro domácí utkání s Těšnovicemi. Světlou
výjimkou byl hbitý forvard Kulich, který ale jen gólově reagoval na vedoucí trefu
těšnovického Bernatíka. Tamní útočník skóroval z velmi snadné pozice, když
z bezprostřední blízkosti dorazil Kubjátem špatně pokrytý balon. Z dalšího
minisouboje této dvojice už ale vyšel vítězně kelečský gólman, který skvělým
zákrokem odvrátil rychlý brejk. Když na opačné straně neproměnil svoji šanci
Pitrun a Machač mířil jen do tyče, skončil zápas zaslouženou remízou. Z Těšnovic
se tak stává specialista na kelečské mužstvo. Jako jediné totiž dokázaly místní tým
obrat o body ve všech čtyřech dosavadních kláních. Plány Kelče na postup
z prvního místa tím ale utrpěly nemalé trhliny. Za klíčový tak lze považovat domácí
duel proti druhému Slavičínu (30.4.). Ani ten ale neprochází soutěží bez ztráty
kytičky, což dokázal remízou na hřišti průměrné Lubné. Zbytečné dodávat,
že Lubná tím Kelči na dálku nalila novou krev do žil.
Pavel Mašlaň

ZUMBA
se Zuzkou v Kelči
* každé pondělí v KD - 19,00 – 20,00 hodin
* každý pátek v tělocvičně ZŠ – 18,00 – 19,00 hodin

info: cochlarovazuzana@seznam.cz
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KUŽELKY
Meziokresní přebor 2010-2011
Výsledky 16. – 18. kola:
Lipník „C“ - Kelč „A“
7:3
Lipník „B“- Kelč„A“
0 : 10
Kelč „A“- Sedlnice „CB“
8:2
Kelč „B“ – Hranice „B“
2:8
Kelč „B“ – Lipník „C“
4:6
Sedlnice “B“ – Kelč „B“
8:2
Konečná tabulka:
1. Sedlnice „B“
2. Kelč „A“
3. Lipník „B“
4. Lipník „C“
5. Hranice „B“
6. Bílovec „B“
7. Sedlnice „C“
8. Frenštát „B“
9. N.Jičín „B“
10.Kelč „B“

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13 0
13 0
12 0
11 0
11 0
9 0
9 0
7 0
3 0
2 0

5
5
6
7
7
9
9
11
15
16

1620 - 1593
1548 – 1581
1680 – 1568
1448 – 1642
1619 – 1634
1553 – 1465

1632
1603
1588
1569
1587
1518
1552
1532
1405
1472

118
115
114
97
101
96
92
83
40
44

Severomoravská divize dorostu 2010 – 2011:
Kelč – Sedlnice
6:2
1242 – 1178
M.Opava – Kelč
0:8
1143 – 1204

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
2
2
0
0
0

62
65
66
83
79
84
88
97
140
136

26
26
24
22
22
18
18
14
6
4

2
2

Konečná tabulka:
1. Šumeprk
12 4 2
1174
95 : 49
28
2. Olomouc
11 1 6
1145
91 : 53
23
3. Kelč
11 1 6
1154
89 : 55
23
4. Sedlnice
10 3 5
1124
83 : 61
23
5. Opava
9 2 7
1105
74 : 70
20
6. Odry
6 4 8
1133
66 : 78
13
7. Rýmařov B
6 1 11
1096
55 : 89
13
8. Poruba
6 1 11
1121
54 : 90
13
9. Jeseník
4 3 11
1010
58 : 86
11
10.H.Opava
4 1 13
1065
46 : 98
9
Letošní soutěž mužů byla velice vyrovnaná, a proto jsem spokojeni s umístěním našeho
družstva Kelč A, které obsadilo druhé místo. Družstvo Kelč B, přestože skončilo na posledním
místě, svou hrou a výkony jednotlivých hráčů dokázalo, že toto umístění neodpovídá jeho
možnostem. Velkou radost nám však udělalo naše družstvo dorostu, které v divizní soutěži
dokázalo získat krásné 3. místo. A tak jim blahopřejeme a přejeme, ať jim jejich elán a nadšení
pro tuto hru vydrží i do budoucna.
Josef Gassmann
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OREL JEDNOTA KELČ
Mladší žáci FBC Orel Kelč získali bronzové medaile
na finálovém turnaji OFL mladších žáků

V sobotu 16. 4. 2011 jeli mladší žáci pod vedením trenéra Marka Palaty na finálový
turnaj do Letovic. V základní skupině „B“ postupně porazili týmy Boskovic 4:1,
Nivnice 5:2 a Brno- Židenice 4:1 a čekali na soupeře, který postoupí z čtvrtého
místa ze skupiny „A“ do play off. Tam je čekal tým Vizovic, nad kterým vyhráli
7:1 a postoupili do semifinále. Semifinálového soupeře Nivnici sice v základní části
hladce porazili, ale play off je úplně jiná soutěž. Zápas byl do poslední minuty
vyrovnaný a naši kluci zápas prohráli nešťastným vlastním gólem na 4:3 šest vteřin
před koncem zápasu. Velký smutek a zklamání bylo na hráčích vidět ještě dlouho
po skončení zápasu. Přesto se je podařilo trenérovi namotivovat do boje o třetí
místo, tedy o bronzové medaile. Obávaného soupeře z Orla Uherský Brod kluci
porazili 3:0 a zaslouženě získali bronz.
Jako starosta Orla Kelč musím klukům moc poděkovat za skvělou reprezentaci
FBC Orel Kelč a popřát hodně podobných úspěchů i v budoucnu.
Mladší žáci - 3. kolo OFL
Tento turnaj se hrál 19. 3. 2011 v Odrách, kde působí družstvo Orla Hranice B.
Na zápasy se dostavili pouze čtyři hráči a brankář, což znamenalo odehrát
všechny čtyři zápasy bez střídání. Přesto to kluci zvládli a potvrdili postavení
nejlepšího týmu v divizi sever. Všechny zápasy vyhráli a vybojovali si postup
do finálového play off, které se odehraje 16. 4. 2011 v Letovicích. Celý tým hraje
skvěle, ale nade všemi ční svým výkonem Jarda Orel. V turnaji v Odrách nastřílel
svým soupeřům celkem 20 branek!!! a v základní části celkem 48 gólů.
1. Hranice B: Hranice A 0:4
2. Hranice A: Kelč 3:6, Branky: Jaroslav Orel 5, Radek Pelc 1
3. Hranice B: Kelč 2:5, Branky: Jaroslav Orel 5
4. Hranice B: Hranice A 3:3
5. Hranice A: Kelč 3:7, Branky: Jaroslav Orel 6, Radomír Vraj 1
6. Hranice B: Kelč 4:6, Branky: Jaroslav Orel 5, Radomír Vraj 1, Tomáš Pitrun 1
Sestava: Matěj Foukal (Gk), Jaroslav Orel (c), Tomáš Pitrun, Radomír Vraj, Radek Pelc
1 Kelč
12 24 67:46
2 Hranice A 12 16 44:44
3 Hranice B 12 8 30:51
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Starší žáci – 5. kolo OFL
V sobotu 26. 3. 2011 jsme odehráli poslední pátý turnaj OFL starších žáků
v Otrokovicích, kde pořádal turnaj Orel Zlín. V prvním utkání jsme porazili Orel
Vizovice 8 : 6. V zápase dostali více prostoru hráči druhého útoku, kteří hrají teprve
krátkou dobu a potřebují získat více zkušeností z ligových utkání. Opět se blýskl
skvělým výkonem Radek Herman a soupeři nasázel pět branek. V druhém utkání
jsme nastoupili proti nejslabšímu týmu naší divize Orlu Veřovice. Druhý útok
dostal opět více prostoru, ale podařilo se mu dát zásluhou Roberta Majkuse pouze
jeden gól. Prvnímu útoku se velmi dařilo, přestože byli hráči méně ve hře. Hned tři
hráči dosáhli hattricku: Radek Herman, Lukáš Novosad a Patrik Hegar (ten dal
celkem čtyři branky). V obou zápasech skvěle držel tým brankář Víťa Plesník,
který si i díky tomu, že se hrál útočný florbal bez důrazu na obranu, na nedostatek
práce nemohl stěžovat.
V červnu nás čeká mezinárodní turnaj v Brně, kde zakončíme letošní dobrou
sezónu starších žáků.
Všem hráčům děkuji za výkon v lize a těším se na spolupráci v příští sezóně
v kategorii dorostu.
5. kolo OFL- Otrokovice - 26. 03. 2011
1. Zlín: Kašava 0:1
2. Kelč: Vizovice 8:6, Branky: Radek Herman 5, Lukáš Novosad 1, Patrik Hegar 1, Robert
Majkus 1
3. Troubelice: Zlín 0:5
4. Veřovice: Kašava 2:9
5. Vizovice: Troubelice 3:11
6. Veřovice: Kelč 4:11, Branky: Patrik Hegar 4, Radek Herman 3, Lukáš Novosad 3, Robert
Majkus 1. Vyloučení: Lukáš Novosad
Sestava: Vít Plesník (gk), Patrik Hegar (c), Radek Herman, Lukáš Novosad, Marek Pajdla,
Martin Majkus, Robert Majkus, Michal Šlancar, David Vahala.

Konečná tabulka Divize Sever
1 Kašava
10 25 56:22
2 Zlín
10 24 52:27
3 Kelč
10 18 55:38
4 Vizovice 10 12 59:56
5 Troubelice 10 10 28:47
6 Veřovice 10 0 32:92
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Junioři – 5. kolo OFL
2. 4. 2011 odehráli v Havířově junioři FBC Orel Kelč poslední turnaj základní části
ligy. V něm se utkali s Orlem Hranice o postup do finálového play off. Vezmeme
to ale popořádku. Orel Troubelice se na turnaj nedostavil, takže mu byly zápasy
kontumovány. Naši hráči nastoupili ve druhém utkání dne proti Havířovu, který
v prvním zápase porazil Hranice. Po vyrovnaném zápase, kdy se týmy přetahovaly
o vedení, byli nakonec šťastnější domácí, když v závěru zápasu využili přesilovou
hru, kdy na trestné lavici seděl Ondřej Dobeš. Zápas skončil 5:4 pro domácí. Díky
tomuto výsledku se FBC Orel Kelč utkal v přímém utkání s Orlem Hranice
o postup do finále. Naši hráči zápas zvládli bez problémů, vyhráli 4:0 a tím si
vybojovali postup do finálového play off, které se koná 4. -5. 6. 2011 ve Zlíně.
Blahopřejeme k postupu.
1. Havířov: Hranice 3:0
2. Kelč: Troubelice 5:0 kontumačně
3. Havířov: Kelč 5:4
4. Hranice: Troubelice 5:0
5. Havířov: Troubelice 5:06: Hranice: Kelč 0:4
Sestava: Vít Plesník (gk), Martin Janda(c), Patrik Hegar, Jirka a Marek Vrajovi, Ondra Dobeš,
Tomáš Klvana, Radek Herman, Lukáš Novosad, Tomáš Pivovarčík, Tomáš Sofka.
1 Havířov 12 31 61:22
Více zajímavých informací naleznou zájemci na
2 Kelč
12 23 49:33
internetových stránkách http://www.florbalovaliga.cz.
3 Hranice 12 20 37:24
Hegar René
4 Zábřeh
12 8 34:62
5 Troubelice 12 -5 14:54

Foto: René Hegar
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Základní škola informuje
 Matematické soutěže
Matematická soutěž Klokan je soutěží mezinárodní a má následující pravidla:

• v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ
• v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
• v kategorii Benjamín soutěží žáci 6.a 7. tříd ZŠ
• Kadet – kategorie pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
• ve všech kategoriích (mimo Cvrčka) řeší soutěžící 24 soutěžních úloh
• soutěžící v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet mají čas na zpracování 60 minut
+ 15 minut organizační práce
• každý soutěžící ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body
• úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
• za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4
nebo 5)
• za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
• za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod
odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
• soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených
možností
• při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
• z každé kategorie vychází tři nejlepší řešitelé

Soutěž proběhla 18.3., zúčastnilo se jí 96 žáků 4. – 9. ročníku s těmito
výsledky:
7. třída:
4. třída:
1. Klára Stržínková
1. Daniela Pitrunová
2. Barbora Indruchová
2. Pavel Pelc
3. Martin Vozák
3. Dominik Kubeša
5. třída:
8. třída:
1. Dominik Stříteský
1. Martina Čechová
2. Ondřej Nehyba
2. Aneta Perutková
3. Alena Richterová
3. Markéta Pastrnková
9. třída:
6. třída:
1. Monika Pavelková
1. Zuzana Škařupová
2. Václav Humplík
2. Kateřina Tomášková
3. Veronika Jandová
3. Jiří Vavřík
Soutěž připravily a zajistily vyučující matematiky na 2. stupni Mgr. Alena
Poláchová a Mgr. Marcela Plesníková.
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 Exkurze do hvězdárny
Žáci osmého ročníku navštívili v pondělí 21.3. meziříčskou hvězdárnu
a zúčastnili se přednášky s praktickými ukázkami na téma meteorologie. Přinášíme
krátkou anotaci programu:
•
•
•
•
•

Víte, čím se měří sluneční svit, tlak vzduchu, rychlost větru?
Víte, jak vznikají tornáda?
Víte, že i mraky mají svá jména?
Jak vznikají předpovědi počasí?
Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v poutavé prezentaci. Na závěr jsou
pro žáky připraveny křížovky a rébusy k vyluštění.
Program se skládá ze dvou částí:

•
•

prohlídka meteorologické budky, automatické stanice a meteorologických
přístrojů, které se používaly před desítkami let
živě uváděná prezentace v přednáškovém sále

Prezentace seznamuje se základními poznatky z meteorologie, s měřenými prvky
a přístroji, které se k měření používají.
Žáci získají informace o tlakových útvarech, tvorbě oblačnosti, atmosférických
frontách, o optických jevech a o nebezpečných úkazech v atmosféře. Seznámí se
s rekordy, naměřenými na místní stanici i ve světě. Připomeneme také vliv
skleníkového efektu a význam ozónové vrstvy.
 Rozvíjíme multikulturní výchovu
Beseda o Ukrajině
Ve středu 30.3. proběhla u nás ve škole přednáška o Ukrajině a byla určena
žákům 8. a 9. ročníku. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Lektor Jiří
Hanák, který je členem správní rady humanitární organizace NEHEMIA, již
10 let pravidelně jezdí na Ukrajinu a slovem, prostřednictvím fotografií a filmu
představuje osudy lidí této země. Vyslechli jsme skutečné příběhy ze života dětí
žijících na ulici. Některá fakta pro nás byla otřesná, např. když jsme vyslechli
vyprávění o nezletilých dívkách živících se prostitucí, o malých chlapcích, které
drsné podmínky nutí krást, aby neumřeli hlady, příběhy mladých narkomanů.
Vše nám přiblížil kromě mluveného slova i dokumentární film. Jediným
pozitivem pro tyto děti je nadace, která pro ně pravidelně pořádá tábory na
ostrově, daleko od civilizace, kde jim pomáhají s léčbou závislostí a odvykáním.
Po absolvování takového tábora si pak děti a mladiství sami mohou vybrat, zda
se vrátí na ulici, nebo půjdou do domova určeného speciálně pro tyto osoby.
18
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Další část programu vyplnilo povídání o Rusku, lidech, životě, kultuře.
Během celého programu jsme si postupně uvědomili, že máme vlastně vše, co
chceme, a že si nemáme nač stěžovat. Celá přednáška byla zakončena pozváním
na letní akce, jež pořádá nadace NEHEMIA.
Vystoupení HUMANITAS - CZ
Vždy v intervalu několika let nás ve škole navštěvují členové občanské sdružení
HUMANITAS CZ z Ostravy. Tato organizace vznikla v roce 2002 a zaměřuje se
na zvýšení informovanosti žáků základních škol o africkém kontinentu.
Vystoupení trvá asi 90 minut a jeho obsah tvoří povídání o Africe, o vybrané
konkrétní zemi (doplněno filmem) a ukázky tradičních afrických hudebních
nástrojů, rytmů a tanců. Pro děti je toto vystoupení atraktivní v tom, že vidí
tzv. „opravdické“ obyvatele Afriky, vyslechnou si jejich vyprávění, vyslechnou
zpěv, typickou hudbu a na chvíli tak zažijí atmosféru jiné, odlišné kultury.
Zároveň ale zjistí, že jsou to lidé jako my, jen země, ze které pocházejí, je pro
nás vzdálenější.

 Úspěšný řešitel krajského kola
4. 4. se žák Josef Štrba (8. třída) zúčastnil krajského kola Dějepisné olympiády
v Kroměříži. V konkurenci 43 soutěžících (žáci 8. a 9. ročníku základních škol
a příslušného ročníku víceletých gymnázií) se umístil na 11. místě se ziskem
83 body (max. 114). My jako škola máme z Pepova umístění velkou radost, sám
řešitel se vyjádřil, že 11. místo není úspěch a že to mohlo být lepší. Někdo si
prostě klade opravdu vysoké cíle.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 nás v mateřské škole navštívilo Hitrádio APOLLO
a položilo dětem několik otázek:
- Co je to medaile?
- Co dělá maminka, když se tatínek dívá na hokej?
- Co můžete vidět na výstavě?
- Co je to státní svátek?
- Kdo si myslíte, že hokejistům pere dresy?
- Kdo je nejlepší hokejista?
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Co odpovídaly naše děti si můžete poslechnout od 2. do 8. května mezi 6.–9.
hodinou v pořadu Rada starších na Hitrádiu APOLLO. V sobotu 16. dubna
vystoupily děti s programem na radnici v Kelči při slavnostním „Vítání občánků“.
A je tady květen, krásný jarní měsíc, který nás inspiruje ke společným hrám
v kvetoucí přírodě.
Tento měsíc je také spojen s oslavou Dne matek, která se uskuteční v mateřské
škole ve středu 11. května.
V pátek 13. května pojedou nejstarší předškoláci autobusem na Dopravní hřiště
a na Hvězdárnu do Valašského Meziříčí.
V pondělí 16. května přijede za dětmi Divadlo „V Batohu“ s pohádkou
„Kašpárek a ježibaba“.
Od pondělí 23. 5. do pátku 27. 5. bude v mateřské škole probíhat „Barevný týden“
se spoustou barevných her.
Navštívíme také Zahradnictví v Kelči, kde se děti seznámí s pěstováním rostlin
a Zemědělské družstvo v Kelči, kam se každým rokem chodíme dívat na chov
kraviček, které děti dnes už znají pouze z obrázků.
A potom už se budeme těšit na oslavu Dne dětí, která se uskuteční ve středu
1. června na zahradě mateřské školy za účasti rodičů.
Děti čeká Zábavná SHOW s klaunem a kouzelníkem Čárymáryfukem:
• Dětská diskotéka s výukou diskotanců
• Soutěže a hry pro děti
• Čárymáryfuk-kouzelnická klauniáda
• Skákací hrad
• Balónky na tyčince pro všechny děti
• Občerstvení a malý dárek
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
Mateřská škola Loučka, okres Vsetín, příspěvková organizace
756 44 Loučka 8

Máte-li zájem přihlásit své dítě do naší mateřské školy
od 1.září 2011,
informujte se na telefonních číslech:
571 640 133 nebo 732 541 201
Jitka Kutálková, ředitelka MŠ
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Zprávy z místních částí

Osadní výbor Komárovice
Osadní výbor Komárovice uspořádal pro své starší spoluobčany Besedu s důchodci. Akce
se uskutečnila v pátek 11.3.2011. Děti z Komárovic pod vedením Veroniky a Patriky
Plesníkových předvedly program plný písniček, básní i scének, které přítomné mile
potěšil i pobavil. O dobrou náladu se postarala paní Lidka Slimáčková z Rajnochovic,
která všem zahrála a zazpívala.
Tak příští rok opět na shledanou se těší Osadní výbor Komárovice.
Za Osadní výbor Věra Pavlíková

Různé

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2011
Výbor MO ČRS v Kelči Vás srdečně zve na 21.ročník rybářských závodů sobota 21.května 2011 na rybníku Chmelník.
Závody se budou konat od 7 do 14 hod, prezence závodníků (dospělých i dětí) již
od 6 hodin. I v letošním roce může závodit i nečlen ČRS.
Bude připraveno bohaté občerstvení (smažený a pečený kapr, grilovaná makrela,
grilována klobása, pivo, limo, atd.) a tombola se spoustou zajímavých cen.
I v letošním roce zde bude firma Vlastimil Raška (z Rožnova p/R) prodávat v době
mezi 10 a 12h živé ryby (kapr, pstruh duhový).
ing.Jaroslav Orel, jednatel MO ČRS Kelč
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Charitní pečovatelská služba Kelč
Kelč 39 (přístavba radnice)
tel.: 571 641 018, 777 746 341, 777672 905, 734 435 491

Charitní pečovatelská služba Kelč zahájila svou činnost v roce 2004. Pečovatelky
přichází do domácnosti klientů, kde provádí jednotlivé pečovatelské úkony dle potřeb
klienta. Jedná se např. o tyto úkony: úkon osobní hygieny, donáška oběda, podání jídla,
donáška léků, nákupu, úklid bytu, dovoz na vyšetření aj. Péči poskytujeme seniorům
nad 65 let a občanům od 18 let věku, kteří jsou omezeni v sebeobsluze.
Péči poskytujeme v těchto obcích: Kelč, Komárovice, Němetice, Kladeruby,
Babice, Lhota u Kelče, Kunovice, Loučka, Police, Podolí, Lázy, Choryně, Lhota
u Choryně, Branky na Moravě.
Dále půjčujeme rehabilitační a kompenzační pomůcky do domácnosti jako
např. mechanický vozík, chodítko, polohovací postel, antidekubitní podložka, jídelní
stolek aj. Dále poskytujeme bezplatné sociální poradenství. K naším aktivitám, které
pořádáme, patří posezení se seniory, které pořádáme ve spolupráci s místní farností .
Více informací naleznete na webových stránkách www.valmez.caritas.cz,
www.kelc.farnost.cz sekce aktivity, www.kelc.cz sekce instituce, sdružení a na
nástěnce autobusového nádraží Kelč a v informačních tabulích jednotlivých obcích.
Pracovníci Charitní pečovatelské služby Kelč

*******************************************************************
Český den proti rakovině - 15. ročník celonárodní květinové sbírky
KVĚTINOVÝ DEN - STŘEDA 11. 5.2011
Kup kvítek jak sluníčko, pomoz aspoň maličko!
Milí občané,
již tradičně proběhne v našem městě celonárodní květinová sbírka Ligy proti
rakovině - KVĚTINOVÝ DEN.
Letošní sbírka je opět zaměřena na prevenci a pomoc při nádorových
onemocněních.
Jako každý rok tuto sbírku zajišťuje Skautské středisko Kelč. Opět vám budou dvě
skupiny skautek nabízet za minimální příspěvek 20 Kč žlutý kvítek měsíčku
lékařského, letos s fialkovou stuhou.
Děkuji za výtěžek sbírky v roce 2010, bylo vybráno 7 410 Kč.
Pokud máte zájem o další informace, můžete navštívit www.lpr.cz nebo
www.denprotirakovine.cz .
Pomoci můžete také odesláním zprávy ve tvaru DMD KVET na číslo 87 777. Cena
jedné DMS je 30 Kč, LPR Praha obdrží 27 Kč.
Těšíme se na setkání s Vámi a na Vaši štědrost.
Hanka Stromšíková a skautky
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Potřebujete chodit do práce a přitom se staráte o někoho blízkého?
Může jít o staré a nemohoucí rodiče nebo dítě se zdravotním postižením. Takové dilema řeší
v dnešní době spousta lidí. Lidé chtějí, aby jejich blízcí mohli zůstat doma, kde je jim dobře, ale
nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat delší dobu.
Nabízíme službu osobní asistence, která tuto situaci řeší. Zatímco pečující pracují, obstarávají
spoustu běžných domácích záležitostí, nebo si prostě potřebují odpočinout, věnujeme se jejich
blízkým.

Pro koho tu jsme?
Pro osoby od 6 let, které samy nezvládnou dělat to, co by rády, vzhledem k tělesnému nebo
mentálnímu omezení, ale jsou alespoň trochu soběstačné.

Co je naším cílem?
Podpora klienta směrem k posílení jeho soběstačnosti, nezávislosti a začlenění se do společnosti
s ohledem na jeho možnosti.

Co přesně nabízíme?
- pomáháme se vším, co je doma potřeba
- pomáháme při doprovodech do školy, do kina, za zábavou, do
společnosti
- pomáháme také s doprovody na úřady, na poštu, nebo k lékaři
- pomáháme při osobní hygieně
- pomáháme při podávání jídla
- pomáháme starat se o vlastní osobu
Naše práce spočívá v asistování při jakýchkoli činnostech. Může to být asistence doma, kdy
nabízíme klientům pomoc s běžnými záležitostmi, trávíme s ním čas, povídáme si. Nebo jde o
asistenci ve škole, na úřadě, v zájmovém kroužku, stacionáři či zaměstnání. Snažíme se, aby
klient udržoval nebo rozvíjel vztahy se svým okolím a nezůstal izolovaný doma.
Osobní asistence může být poskytována až 24 hodin denně. Doplňuje tedy například
pečovatelskou nebo jinou sociální službou, která má pevně danou pracovní dobu. Vždy
vycházíme z aktuálních potřeb klienta a snažíme se mu ušít službu na míru.
Osobní asistenci poskytujeme ve Valašském Meziříčí, Kelči a jejich spádových obcích.
Od ledna 2011 jsme rozšířili naši službu také na oblast Rožnovska.
Kontakt
Charita Valašské Meziříčí
Centrum osobní asistence
koordinátor služby - Mgr. Alena Holešovská
telefon 776 243 674
e-mail oasistence@valmez.charita.cz
Kpt. Zavadila 1345
757 01 Valašské Meziříčí
www.valmez.charita.cz

Alena Holešovská
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Farnost Kelč informuje
Letošní motto:Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci
přemítám a duch můj hloubá. (Ž 77,7)

Noc kostelů sv. Petra a Pavla a sv. Kateřiny v Kelči
Pátek 27. 5. 2011
Co Vás čeká:
Prohlídka jindy nepřístupných prostor v kostele, nově vystavené předměty
z kostelního depozita, promítání starých fotografií z Kelče a jejího okolí,
možnost výpisu potvrzení z matriky křtu kelečské farnosti
Kompletní program v kostele sv. Petra a Pavla:
17:00 Mše svatá pro děti
19:30 Zahájení
19:35 Možnost komentované prohlídky kostela sv. Petra a Pavla i v jinak
nepřístupných prostorách
20:00 Možnost vyslechnout si krátký odborný výklad k náhrobním kamenům
v kostele a kryptám/ varhannímu nástroji s hudební ukázkou/ nově
vystaveným cechovním postavníkům
20:30 vystoupení kelečské scholy
21:00 Možnost vyslechnout si krátký odborný výklad k náhrobním kamenům
v kostele a kryptám/ varhannímu nástroji s hudebním ukázkou/ nově
vystaveným cechovním postavníkům
21:30 Vystoupení manželů Válkových, vedoucích Letní školy barokní hudby
v Kelči. Duchovní árie s varhanním doprovodem
22:00 Možnost vyslechnout si krátký odborný výklad k náhrobním kamenům
v kostele a kryptám/ varhannímu nástroji s hudební ukázkou/ nově
vystaveným cechovním postavníkům
22:30 Přípitek mešním vínem se starostou města a následná degustace
vína

Po dobu od 20:00 do 22:00 bude veřejnosti přístupný i
kostel sv. Kateřiny nedaleko náměstí v Kelči
Vstupné po celou dobu je zdarma
Více informací k projektu na www.nockostelu.cz

Michaela Rýdlová
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Právní rubrika
Co s majetkem – pokračování výkladu o smluvních převodech majetku
s m l o u v a k u p n í.
Až budete v rodinných dokladech nebo na katastrálním úřadě listovat a pátrat
po dokladu O nabytí vlastnictví vaší rodiny k vašemu domku s pozemkem
a zahradou, nebo k jiné nemovitosti, o nichž víte, že je koupil váš pradědeček nebo
jiný příbuzný a nenaleznete listinu s nadpisem kupní smlouva, zůstaňte klidní.
Název k u p ní s m l o u v a je totiž nový název. Používá se pro listinu o koupi
majetku teprve od počátku roku 1951.Před tím od roku 1811 se používal název
s m l o u v a t r h o v á jako překlad německého slova der Kaufertrag. Zcela určitě
naleznete listinu s tímto názvem. Obsah této smlouvy trhové není srovnatelný
s obsahem kupní smlouvy podle občanských zákoníků z roku 1950 (platný od 1. 1.
1951) a 1964 (v textu platném do 31.12. 1991), neboť tyto dva občanské zákoníky
vycházely ze zásad potírajících soukromé vlastnictví. Velké majetky byly
znárodněny, jiné sdruženy nejrůznějšími nátlakovými způsoby do různých
socialistických organizací a národních podniků. Lidé se často báli přiznat svůj
majetek nebo ho získat. Jsou případy, kdy vlastník v závěti pominul příslušníky
vlastní rodiny a dědicem svého majetku učinil stát. A získat tento majetek
rodinným příslušníkům neumožnily po roce 1989 ani restituční zákony, které
nemají uveden jako důvod restituce přechod majetku na stát v dědickém řízení.
Až novela občanského zákoníku z roku 1964, platná od 1. 1. 1992, dala kupní
smlouvě náplň velmi blízkou trhové smlouvě, která je vhodná pro tržní
hospodářství. Následně došlo k převodům části státního majetku, zejména drobných
obchodů, restaurací a podniků provedenými dražbami na nové soukromé majitele.
Při této příležitosti uvádíme, že byla v tisku zveřejněna zpráva, že byl dokončen
k parlamentnímu projednání připravený návrh nového občanského zákoníku, který
má plně odpovídat tržnímu hospodářství. Zřejmou nevýhodou a také nedostatkem
tohoto návrhu je skutečnost, že obsahuje velmi široký okruh činností, které má
řešit. Stane se tak velmi nepřehledný pro občany. Po schválení tohoto návrhu
upozorníme na změny, které nastanou v námi podaném výkladu o dědění
a smluvních převodech majetku.
K u p n í s m l o u v a je ujednání, jímž vzniká p r o d á v a j í c í m u povinnost
předmět koupě kupujícímu odevzdat a k u p u j í c í m u povinnost předmět koupě
převzít a za něj zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu.Kupní smlouvu upravují
nyní dva zákony. Je to občanský zákoník z roku 1964 v platném znění a obchodní
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zákoník z roku 1991 v platném znění.Občanský zákoník upravuje kupní smlouvu
mezi občany ať už se jedná o věc movitou nebo nemovitou a mezi občany
a podnikateli, státem a samosprávou, jedná-li se o kupní smlouvu o věci nemovité.
Obchodní zákoník pak upravuje kupní smlouvu mezi občany a podnikateli, státem
a samosprávou pokud je předmětem smlouvy věc movitá. Přitom strany mají
možnost se písemně dohodnout, že se budou řídit občanským zákoníkem i při
převodu věcí movitých. Tato dohoda může být součástí textu kupní smlouvy.
V tomto pojednání se budeme věnovat kupním smlouvám uzavíraným podle
občanského zákoníku. Doporučujeme proto věnovat uzavírání kupní smlouvy vždy
velkou pozornost, i když obsah smluv podle obou zákonů je velmi podobný.
O tom, kdo může být účastníkem kupní smlouvy, uzavírané fyzickou osobou, jak
může být při uzavírání smlouvy účastník smlouvy zastoupen a jak se postupuje při
uzavírání smlouvy obecně, jsme již dříve pojednali. Nyní jen doplňujeme,
že u kupních smluv, uzavíraných podnikateli a právnickými osobami, jedná
za podnikatele a právnické osoby ten, kdo je zmocněn příslušnou listinou
(organizační řád, zřizovací listina, stanovy atd). Je vždy potřebné si tuto listinu
vyžádat v originále nebo ověřené kopii a také i případně ve smlouvě uvést.
Podpisem kupní smlouvy vzniká mezi prodávajícím a kupujícím právní vztah,
jehož obsahem jsou na jedné straně práva a povinnosti prodávajícího a na druhé
straně a povinnosti kupujícího tak, jak je vymezuje zákon. Předmětem kupní
smlouvy může být vše, co může být předmětem právního vztahu. Mohou to být
věci, práva, jiné majetkové hodnoty a také byty a nebytové prostory. Uzavřená
kupní smlouva je titulem pro získání vlastnického práva.
Vlastnické právo k předmětu koupě kupujícího nabývá, je-li předmětem kupní
smlouvy věc m o v i t á, převzetím věci. Je-li předmětem kupní smlouvy věc
n e m o v i t á evidovaná v katastru nemovitostí, nabývá se vlastnické právo
vkladem do katastru nemovitostí, který vedou příslušné katastrální úřady a je-li
předmětem smlouvy nemovitost, která není předmětem evidence v katastru
nemovitostí, nabývá vlastnictví účinností kupní smlouvy.
Je tedy nutno rozlišovat účinnost kupní smlouvy a nabytí vlastnictví k předmětu
prodávanému touto smlouvou.
Pokračování příště.
JUDr. Vít Jiříček, Olomouc
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Příspěvky občanů

Milovník přírody, fotograf ing. František Hajnyš
(Ota Tvrdoň, Ostrava)
Narodil se v Kelči 14.12.1941 jako syn vedoucího obchodu družstva Budoucnost. Vychodil
také v Kelči základní školu, pak navštěvoval gymnázium ve Valašském Meziříčí, kde v roce
1959 maturoval.
V Ostravě vystudoval Vysokou školu báňskou, fakultu hutnickoekonomickou.
Od roku 1966 pracoval ve Vítkovických železárnách.
Jeho velkým koníčkem se stalo fotografování, kterým se zabýval již od 15 let. Jistě k tomu
přispěla velmi pěkná příroda v okolí Kelče. Své okouzlení přírodou přenesl i do svého nového
domova v Ostravě, z které podnikal výpravy za svými fotografickými záběry. Fotografie
s námětem vody byly jedny z prvních témat, se kterými začínal svou publikační činnost již
v r.1967. Byly to motivy z kraje rybníků kolem řeky Odry od Mankovic až po Ostravu. Poté se
zabýval fotografováním zajímavých lidí, kysucké krajiny, struktur a lidové architektury
na Valašsku. V poslední době se opět vrací k tématu přírody s vystupňovanými emotivními
záběry, podtrženými obrazotvorností a fantazií, zvláště na řece Odře a pooderských rybnících.
Výsledkem jsou působivé až poetické fotosnímky.
Za dobu své mnohaleté fotografické a publikační činnosti uveřejnil několik tisíc fotografií ve
více než padesátce periodik. Se svým fotografickým uměním seznámil i veřejnost na řadě
samostatných výstav:
r.1967 – Člověk mezi lidmi, Fotochema Ostrava
r.1970 - Struktury, Vítkovické železárny n.p. Ostrava
r.1981 - Kysucká krajina I., Ostrava Hrabůvka
r.1982 – Kysucká krajina II., Ostrava Hrabůvka
r.2000 – Poodří – přežije rok 2000 ?, galerie Ametyst Ostrava Poruba
r.2000 – Poodří, ZOO Safari, Dvůr Králové n.L.
r.2000 – Poodří, Jistebník n.O.
r.2004 – Toulky Poodřím, Sanatorium Klímkovice
r.2005 – Pozdrav přírodě, galerie Mlejn Ostrava-Přívoz
r.2005 - Pozdrav přírodě, galerie K-Trio O. Hrabůvka
r.2006 - Kapitoly z přírody, galerie K-Trio O.Hrabůvka
r.2006 – Kapitoly z přírody, DK Akord Ostrava
r.2007 - Metamorfózy vody, knihkupectví Librex Ostrava
r.2008 – Čtvero ročních období, Městský úřad Příbor
r.2010 – Svědomí země a národa (spoluúčast na výstavě Štěpána Neuwirtha), SOŠ dopravní Ostrava
r.2010 – Vyznání přírodě, galerie KD K-Trio O. Hrabůvka.

V roce 2011 připravuje výstavu své umělecké činnosti ve výtvarném centru Chagal Ostravě.
Prostředkem zveřejňování výsledků jeho tvorby není ale jenom publikování v časopisech
a jejich předvádění na výstavách. V roce 2001 vydalo nakladatelství MONTANEX Františkovi
Hajnyšovi publikaci „Dřevěná krása“, ve které na fotografiích zachycuje nádheru nejstarších
kulturních památek Beskyd a Podbeskydí: dřevěných kostelů a kostelíků.
Ing. František Hajnyš žije v Ostravě.
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Ke vzniku lipové aleje v roce 1976 v Kelči od hřbitova k Juhyni.
(Vít Jiříček, Olomouc)
Psal se rok 1976. Rodačka z Kelče, paní Vlasta Orlová, rozená Kopečná,
ve spolupráci s dalšími vrstevníky pány Otou Hýžou a Jozou Orlem pozvala
do Kelče na první zářijovou sobotu roku 1976 spolužáky a většinou rodáky z Kelče
ročníku 1926. Bylo to jejich kulaté padesátileté výročí narození. Byl jsem mezi
účastníky. Začínalo se bohoslužbou v kostele svatých Petra a Pavla a kladením kytiček
u hrobu zemřelých učitelů a spolužáků na místním hřbitově u Svaté Anny. Následovala
společenská část s fotografováním u městské radnice a posezení v restauraci u Pajdlů.
Bylo to milé a srdečné. Musel jsem však po obědě odjet na obdobné setkání nás
maturantů gymnázia ročníku 1945 do Valašského Meziříčí. Cestou jsem přemýšlel
o tom, jak zanechat v Kelči trvalou památku na rodáky roku 1926. A tehdy mne při
jízdě překrásnou přírodou napadlo vysadit lipovou alej. Sehnat potřebné stromky nebyl
problém. Byla doba, kdy všechno náleželo všem. Lípy vzrostlé z náletu na kraji lesa
jsem nakopal koncem října v blízkosti svého stanoviště včel pod kopcem Kozinec
u Chvalčova. Bylo jich přes sto kusů. Byl trochu problém umístit je všechny do
polského Fiatu a převést do Kelče. Podařilo se. V Kelči jsem přibral svého bratra
Jendu. A šlo se na věc. Zaparkovali jsme u hřbitova a dali se do práce. Já jsem
odkrokovával potřebnou vzdálenost a na místě vykopal rýčem potřebný důlek.
A Jenda sadil. Sázeli jsme za příkopem a dále od silnice, aby po vzrůstu neohrožovaly
lípy provoz na silnici. Nejdříve pravou stranu směrem k Juhyni a pak levou. Naše
úvaha byla pokračovat v sázení později směrem k Březí. K tomu již nedošlo. Zůstalo
nám ještě několik stromků, a tak jsme - myslím asi dvě lípy - vysadili u naleziště
kelečského pokladu mincí českých Boleslavů, mincí německých, francouzských,
anglických, italských, byzantských, ba i arabských, na nedalekém Strážném. Nejmladší
mince pocházejí z doby těsně před rokem 1000, takže uložení Kelečského pokladu lze
určit krátce před rok 1010 (Viz : Numismatický časopis 15, ročník 1939, strana 10,
vydaný 1940).
Lípy vysazené pod hřbitovem jednou částečně ořezal náš přítel Ing.Bedřich Kunovský.
O lípách na Strážném nemám zprávu, ale příležitostně se tam podívám. Lípy tedy
rostly volně bez dalších zásahů člověka. Bylo mi jich líto. Svá předsevzetí zlepšit jejich
stav jsem stále odkládal. Až koncem min.roku 2010 jsem požádal pana starostu
Ing. Davida o pomoc. A byla velmi užitečná. Zjistilo se, že lípy rostou na cizích
pozemcích. Požádali jsme proto vlastníky pozemků o souhlas s ořezáním lip
a dosazením chybějících lip. Všichni souhlasili. Dík patří Zem. družstvu Kelečsko,
Ředitelství silnic Zlínského kraje a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha, odloučené pracoviště Vsetín. A nyní také pracovníkům MÚ v Kelči, vedeným
panem Michalíkem, kteří se dali do ořezávání lip a provedou i dosazení chybějících.
Nepochybuji, že po mnoho let tak bude u Kelče pozoruhodná alej.
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Vítání občánků - sobota 16. dubna 2011
Denis Valuch, Alena Mlčáková, Lukáš Volf, Marie Horáková, Karel Gába, Viktorie Perutková

Michal Trávníček, Alžběta Hradilová, Amálie Škařupová, Ema Machačová,
Radek Vacula, Jan Smahel, Klára Dzujíková, Petra Janošková

Foto: Zdeněk Porazil
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Inzerce

SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
Prodejna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí
ul Sadová, 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
30

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2011

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.
**********************************************************************************************************************

LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
Tel.:777114410-Muchová Ester, 608876138-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. Truhlíky a
závěsné květináče. Také provádíme realizace zahrad a hrobů.
Zahajujeme: prodej macešek za příznivé ceny, prodej přísady
(salátu,kedluben,květáku,zelí,rajčat,paprik,okurků) -prodej balkónových květin
(muškáty,fuchsie,begonie,voděnky,balzamíny, surfinie,milionbells,voskovky atd).

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 900 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí 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. každého měsíce.
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let

83 let

Alena Novosadová
Růžena Perutková

Kelč
Kelč

Miroslav Pavlů

Kelč

85 let
65 let

Jaroslav Kutálek
Emil Novák
Karel Palata

Helena Nehybová
Rudolf Pavlík
Ludmila Hlavicová
Antonín Porazil

Lhota
Kelč
Kelč
Kelč

Zdenka Pavlištíková

Komárovice

86 let
Anděla Hýžová
Marie Zábranská

70 let
Rostislav Havlík
Olga Fuksová

František Pivoda
Ludmila Koláčková

Lhota
Lhota

89 let
Drahomíra Sobková

Němetice

Narození
Amálie Škařupová
Němetice
Jan Smahel
Kelč
Petra Janošková Kelč

Sňatky
Robert Němec * Veronika Kýčová

45 let

Kelč

91 let
Marie Stříteská

Úmrtí
Alena Vallová

Lhota
Kelč

87 let

Kelč
Kelč

75 let
Jaroslav Klvaňa

Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
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