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Městský úřad informuje

Kompostéry
V měsíci listopadu bude probíhat výdej kompostérů.
Kompostéry obdrží občané, kteří v daném termínu odevzdali přihlášku k odběru.
O konkrétním termínu budou žadatelé informování formou dopisu, který bude
doručen zároveň s tímto Zpravodajem.

Vše o kompostování, články na podporu domácího kompostování
najdete na www.kelc.cz v rubrice Zpravodaje.

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko připravuje Kalendář akcí na rok 2014.
Pokud byste v tomto přehledu chtěli publikovat některé z akcí, které pořádá vaše
sdružení, oddíl či instituce, zašlete prosím jejich přehled v elektronické podobě
(schybolova@kelc.cz) nejpozději do 5. 11. 2013.
(MS)

Svoz odpadu
Plasty

21. listopadu

USNESENÍ z 43. zasedání Rady města Kelč dne 26. 9. 2013
– Rada schvaluje pronájem nebytových prostor sezónního kiosku u fotbalového
hřiště TJ Kelč na pozemku parc.č. 992/2 v k.ú. Kelč-Nové Město oddílu kopané
Tělovýchovné jednoty Kelč dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy.
– Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu částí pozemků parc.č.
53/1, 54/1, 54/2, 56, 2150, 2151, 2152 a 2156 v k.ú. Kelč-Nové Město, mezi
městem Kelč a TJ Kelč ze dne 26.9.2012, dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu jeho podpisem.
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USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 26. 9. 2013
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
– Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.6.2013 dle
předložené zprávy.
– Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2013 –
rozpočtová opatření č. 4/2013 a 5/2013.
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2013 – rozpočtové
opatření č. 6/2013 dle předloženého návrhu.
- Zastupitelstvo schvaluje zpracování změny č. 1 Územního plánu Města Kelč dle
předloženého požadavku Sportovně střeleckého klubu Kelč. Zastupitelstvo
pověřuje starostu ing. Karla Davida spoluprací s pořizovatelem změny územního
plánu.
– Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. 0/0222/2010/DOP se Zlínským
krajem o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti
dle zákona č. 111/1994 Sb ., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem.
– Zastupitelstvo schvaluje majetkoprávní vypořádání k pozemkům zastavěných
silnicí II/439 v obci Kelč, k.ú. Lhota u Kelče mezi městem Kelč a Zlínským
krajem takto:
zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků města Kelč v k.ú. Lhota
u Kelče parc.č. 860/9, ostatní plocha, silnice o výměře 113 m2
parc.č. 860/18, ostatní plocha, silnice o výměře 143 m2
parc.č. 860/19, ostatní plocha, silnice o výměře 151 m2
parc.č. 860/20, ostatní plocha, silnice o výměře 37 m2
parc.č. 860/24, ostatní plocha, silnice o výměře 99 m2
do vlastnictví Zlínského kraje.
- Zastupitelstvo schvaluje majetkoprávní vypořádání k pozemkům v rámci stavby
„Modernizace autobusových zastávek Mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko“ v obci Kelč, k.ú. Komárovice a k.ú. Lhota u Kelče mezi Zlínským
krajem a městem Kelč takto:
zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků Zlínského kraje
parc.č. 908/23 o výměře 56 m2 v k.ú. Komárovice (sloučen geometrickým
plánem č. 112-8023/2012 z původních pozemků p.č. 908/1 a 908/23) a
parc.č. 868/3 o výměře 407 m2 v k.ú. Lhota u Kelče (oddělen geometrickým
plánem č. 80-8022/2012 z původního pozemku p.č. 868/1)
do vlastnictví města Kelč.
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– Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 578/8 ostatní plocha o výměře
229 m2 v k.ú. Babice u Kelče manželům Jiřímu a Šárce Rýcovým, Kelč – Babice
č.p. 32 za kupní cenu 50,- Kč/m2.

USNESENÍ z 44. zasedání Rady města Kelč dne 7. 10. 2013
– Rada schvaluje smlouvu č. 12135244 ze dne 10.9.2013 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí na akci „Kompostéry pro občany města Kelč“ dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada bere na vědomí vyhodnocení nabídek na zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Lokalita pro
zástavbu rodinných domů Bystřická“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí, Ivo Hradil – VODOPROJEKT,
Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí.
– Rada schvaluje smlouvu č. Z_S14_12_8120041903 o uzavření budoucí smlouvy
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín dle předloženého návrhu ke stavbě
„Sběrný dvůr Kelč“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
– Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen na
pozemcích města Kelč v k.ú. Němetice a Komárovice se společností Telefónica
Czech Republic, a.s., Praha4-Michle, Za Brumlovkou 266/2 na uložení
podzemního
komunikačního
vedení
stavby
„TM3M_97_PA_Z_Milotice_Krásno_OK2“ a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu sjezdu a přístupového
chodníku pro novostavbu RD na pozemcích města Kelč parc.č. 159/5 a 2023/11
v k.ú. Kelč-Nové Město s manžely Machačovými, Kelč 503 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy se Zlínským krajem č. D/1491/2013/KH
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
9.000,- Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů Kelč
v roce 2013 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 7/2013 dle předloženého
návrhu.
– Rada bere na vědomí schválený plán inventur k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků města Kelč za rok 2013.
–Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků p.č. 240/19 a 240/20 orná půda o celkové
výměře 2641 m2 a pozemku p.č. st. 421 zastavěná plocha o výměře 190 m2
všechny v k.ú. Kelč-Staré Město.
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Kultura
DENNÍ STACIONÁŘ ANDĚL KELČ
POŘÁDÁ

PRAVOU ZABIJAČKU
DNE 3. LISTOPADU 2013
V AREÁLU CHOVATELŮ ČSCHDZ
Zabijačkové pochoutky - JITRNICE, TLAČENKA, JELITA, PRDELAČKA, BÍLÁ
POLÉVKA, SÁDLO, ŠKVARKY, PODHRDEK, MASO

se budou prodávat od 8,00 do 13,00 hodin

PO CELOU DOBU SE BUDETE MOCI OBČERSTVIT SLIVOVICÍ, SVAŘÁKEM,
NAPEČEME LOPAŤÁKY

JÍDLO PO CELÝ DEN: OBCHÁZKA, JITRNICOVÝ PREJT SE

ZELÍM, MORAVSKÝ VRABEC SE ZELÍM, PRDELAČKA, BÍLÁ POLÉVKA
VŠECHNY POTRAVINY A VÝROBKY BUDOU BEZ UMĚLÝCH PŘÍSAD A BARVIV!

Přátelské posezení s důchodci
čtvrtek 7. listopadu 2013 v 16 hodin
v Kulturním domě v Kelči
program:
* úvodní slovo
* vystoupení dětí z MŠ Kelč a tenečního souboru „Ruty Šuty Kelč“
* překvapení
* večeře
K tanci a poslechu hraje „H.L.T. Loučka“

Těší se na Vás vedení města, kulturní komise
a zaměstnanci MěÚ Kelč.
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Denní stacionář Anděl Kelč ve spolupráci s Městem Kelč

pořádá

VÁNOČNÍ
JARMARK
Kdy: 23. a 24. listopadu 2013
Čas: sobota i neděle od 13,00 hodin
Kde: Kulturní dům Kelč
Co vás čeká: vánoční výrobky, vánoční cukroví, vánoční punč,
posezení v kavárničce a vizážistka
A taky možnost zakoupení adventních věnečků a vánočních dárečků
– keramika, bižuterie, výrobky z kůže, háčkované a drátkované
upomínky, svíčky, kosmetika, ochutnávka pečiva a další atrakce

Sport

FOTBAL
MUŽI A
Role nováčka, ale zároveň i jednoho z černých koňů soutěže. I tak by se daly
charakterizovat poslední zápasy fotbalistů Kelče v 1. A třídě. Kanárci bodovali
pětkrát za sebou a nasbírali už 15 bodů. Úspěšnou bodovou sérii ukončili až hráči
Podkopné Lhoty. I v jejich prostředí ale Kelčané sahali minimálně po remíze.
28.9. Kelč – Vidče 5:0 (2:0)
Nebyl to první zápas na kelečské půdě, ve kterém byli domácí lepším mužstvem,
ale teprve poprvé se jim před vlastními diváky podařilo bodovat naplno. Kanárci
vlétli na soupeře z Vidče ve velkém stylu. Do vedení je poslala nová posila
z Rajnochovic, útočník Tomáš Topič. Ten se tak v novém působišti uvedl tím
nejlepším možným způsobem. To Jarek Machač už v kelečském dresu vstřelil celou
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řadu gólů, ovšem jeho dalekonosná a přitom přesná střela proti Vidči určitě bude
patřit mezi ty nejhezčí – 2:0. Tentýž hráč korunoval povedené představení
proměněnou penaltou krátce po změně stran. Když chvíli poté přidal čtvrtý gól
David Pitrun, o výhře kanárků už nikdo nepochyboval. Na konečných 5:0 upravil
po rohu Radim Pastrnek.
6.10. Nedašov - Kelč 1:1 (0:0)
Pátek zápas, sobota volno, neděle zápas. Hodně nahuštěný program podstoupili na
začátku října fotbalisté Nedašova. Těžko říci, nakolik jejich případná únava
ovlivnila právě nedělní duel proti Kelči. Kanárci si každopádně z horké půdy
odvezli plusový bod. V prvním poločase se diváci žádného gólu nedočkali, obě sítě
se třepetaly až ve druhé půli. Skóre v 54. minutě otevřel domácí Holba, jenž se
prosadil hlavou po rohovém kopu. O vyrovnání se necelých patnáct minut poté
postaral střídající Martin Pastrnek. Také on zužitkoval centr a rovněž hlavou
zavěsil. Srovnaný stav vydržel až do konce zápasu. Kelč tak neprohrála už čtvrté
utkání v řadě.
12.10. Kelč – Zubří 4:0 (2:0)
Zubřané se na podzim rozhodně nemůžou chlubit úchvatnou formou, což potvrdili
i v Kelči. Směr zápasu určilo brzké vyloučení kapitána hostí Jurajdy, který sice
stačil faulovat ještě před šestnáctkou, jenže okamžitě musel odejít pod sprchy. Kelč
využila přesilovku v 18. minutě, kdy se po Novákově přihrávce trefil Petr Minář.
Do konce prvního poločasu mířil přesně ještě agilní Aleš Škařupa. O pohodovém
průběhu klání svědčí málo vídané trojí střídání už během přestávky. Do druhého
poločasu nově vběhl i Martin Pastrnek, kterému stačilo jen deset minut na další
trefu. I druhé dějství mělo poměrně jednoznačný průběh a na hostech byla místy
patrná hluboká rezignace. Inkasovali ale ještě jednou. V poslední minutě si hlasitý
potlesk diváků vychutnal Tomáš Topič, který svým druhým gólem v Kelči završil
výsledek na konečných 4:0.
20.10. Podkopná Lhota – Kelč 2:0 (0:0)
Týden staré smlsnutí na týmu ze Zubří bylo zapomenuto, další utkání čekalo
kanárky na hřišti favorizované Podkopné Lhoty. Té ještě před zápasem patřila
v tabulce bronzová pozice. Kelč však už zdaleka nepatří mezi otloukánky v nové
soutěži a útokům domácích borců stačila celý první poločas statečně odolávat.
Bohužel tentokrát kanárci neproměnili ani jednu z řady svých velkých šancí. Mrzet
je to mohlo v 65. minutě, kdy se domácí ujali vedení. Kelči nakonec nebyla platná
ani závěrečná sázka na útok a snaha o vyrovnání. Pět minut před koncem zápasu se
totiž Podkopňáci prosadili podruhé a rozhodli o svém vítězství. Kelč tak prohrála
poprvé po pěti bodově úspěšných utkáních.
Pavel Mašlaň
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KUŽELKY
 Okresní Přebor Nový Jičín
KK Lipník n.B. B –
TJ Kelč B
TJ Nový Jičín B -

TJ Kelč B
TJ Gumárny Zubří A
TJ Kelč B

10 : 0
0 : 10
4 : 6

Tabulka po 3. kole
Pořadí
Název týmu
Utkání 2B
1
TJ Zubří˝A˝
3
3
2
KK Lipník nad Bečvou ˝B˝
3
2
3
TJ Nový Jičín˝B˝
3
1
4
TJ Spartak Bílovec˝B˝
3
1
5
Frenštát˝B˝
3
1
6
Kelč˝B˝
3
1

(1578 - 1343)
(1524 - 1630)
(1426 - 1438)

1B 0B Průměr Skóre Body
0 0
1623
28 : 2
6
0 1
1489
22 : 8
4
0 2
1440
14 : 16
2
0 2
1485
10 : 20
2
0 2
1436
10 : 20
2
0 2
1435
6 : 24
2

 Zlínský krajský přebor
TJ Kelč
TJ Valašské Meziříčí C TJ Kelč
TJ Sokol Machová B TJ Bojkovice Krons TJ Kelč
Tabulka:
1. TJ Bojkovice Krons
2. TJ Slavia Kroměříž
3. TJ Zbrojovka Vsetín B
4. TJ Jiskra Otrokovice
5. TJ Kelč
6. TJ Chropyně
7. Sport centrum Bylnice
8. TJ Gumárny Zubří
9. Kuželkářský klub Kroměříž
10. TJ Sokol Machová B
11. KK Camo Slavičín B
12. KC Zlín B
13. TJ Valašské Meziříčí C

TJ Gumárny Zubří
TJ Kelč
KK Kroměříž
TJ Kelč
TJ Kelč
TJ Jiskra Otrokovice
6
5
5
6
6
6
6
5
5
6
6
5
5

6
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4

7:1
6:2
5:3
6:2
6:2
6:2

2569-2480
2543-2376
2472-2406
2594-2575
2606-2509
2474 -2441

33,5:14,5 41,0:31,0 2472
29,0:11,0 37,0:23,0 2514
24,5:15,5 31,5:28,5 2446
26,0:22,0 38,5:33,5 2466
24,0:24,0 37,5:34,5 2491
24,0:24,0 37,0:35,0 2361
23,0:25,0 35,0:37,0 2449
20,0:20,0 29,0:31,0 2463
18,0:22,0 33,0:27,0 2444
19,0:29,0 32,0:40,0 2354
17,0:31,0 30,0:42,0 2398
16,0:24,0 25,5:34,5 2450
14,0:26,0 25,0:35,0 2384
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4
4
3
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 kuželkářská liga dorostu
KK Šumperk
TJ Kelč
TJ Lokomotiva Česká Třebová
TJ Valašské Meziříčí B
Tabulka:
1. TJ Valašské Meziříčí A
2. TJ Horní Benešov
3. TJ Lokomotiva Česká Třebová
4. TJ Valašské Meziříčí B
5. TJ Kelč
6. KK Šumperk
7. HKK Olomouc
8. TJ Spartak Přerov

- TJ Kelč
- TJ Spartak Přerov
- TJ Kelč
- TJ Kelč
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
2
1
0
0

0
1
2
1
0
0
0
0

0
0
0
1
2
3
4
4

1:3
3:1
3:1
3:1

1375-1378
1460-1377
1663-1587
1486-1457

15,0:1,0 35,5:12,5 1593
11,0:5,0 30,0:18,0 1543
10,0:6,0 28,5:19,5 1583
8,0:8,0 21,5:26,5 1496
8,0:8,0 25,5:22,5 1471
5,0:11,0 18,0:30,0 1392
4,0:12,0 20,0:28,0 1446
3,0:13,0 13,0:35,0 1435

8
7
6
5
4
2
0
0

Kuželkáři TJ Kelč

*****************************************************
Sportovně střelecký klub Kelč 0464.
Ve dnech 15.9.2013 a 13.10.2013 proběhlo v areálu střelnice v Kelči páté a šesté
závěrečné kolo – finále ,,Kelečské střelecké ligy roku 2013“ v disciplíně SP 30+30.
Výsledky 5. kola:
1. Josef Stříteský (SSK Kelč) s nástřelem 556 bodů (z 600 možných)
2. Rostislav Sáblík (Val. Klobouky) s nástřelem 553 bodů
3. Miroslav Mitáš (SSK Buchlovice) s nástřelem 539bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
8. František Janča s nástřelem 528 bodů
14. Antonín Pitrun s nástřelem 489 bodů
16. Josef Němec s nástřelem 443 bodů
Výsledky 6. kola - finále :
1. Rostislav Sáblík (Val. Klobouky) s nástřelem 548 bodů
2. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 548 bodů
3. Marek Jurečka (VLS Lipník) s nástřelem 541 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
9. Josef Stříteský s nástřelem 521 bodů
10.
František Janča s nástřelem 518 bodů
15. Antonín Pitrun s nástřelem 435 bodů
16. Josef Němec s nástřelem 421 bodů
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Celkové pořadí střelců ,,Kelečské střelecké ligy 2013“ po šesti kolech (hodnoceno
15 střelců):
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s průměrným nástřelem 559,8 b. z 600
možných
2. Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s průměrným nástřelem 555,5 b.
3. Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s průměrným nástřelem 540,5 b.
4. Marek Jurečka (VLS Lipník) s průměrným nástřelem 538,3 b.
5. Miroslav Mitáš (SSK Buchlovice) s průměrným nástřelem 537,5 b.
6. Josef Stříteský (SSK Kelč) s průměrným nástřelem 535,0 b.
9. František Janča (SSK Kelč) s průměrným nástřelem 526,5 b.
14. Antonín Pitrun (SSK Kelč) s průměrným nástřelem 471,3 b.
15. Josef Němec (SSK Kelč) s průměrným nástřelem 436,0 b.

Kompletní výsledkové listiny všech šesti kol soutěže a celkové pořadí střelců
,,Kelečské střelecké ligy 2013“jsou umístěny na webových stránkách klubu www.ssk-kelc.unas.cz
Kelečská střelecká liga 2013 finálovým kolem skončila, a proto je třeba na závěr
poděkovat za její výbornou organizaci vedení SSK Kelč, dále všem jeho aktivním
členům, kteří se obětavě podíleli na její realizaci, na propagaci nejen střeleckého
sportu, ale i města Kelče.
R. Nepustil (SSK Kelč)
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Novou sezonu jsme zahájili náročným víkendem 5. a 6. října, kdy svá utkání
odehrála družstva přípravky v Hranicích na Moravě, mladší žáci domácí turnaj
v Kelči a starší žáci v neděli 6. října ve Vsetíně. Začátek sezóny je vždy náročný,
ještě panuje hezké počasí a klukům se do tělocvičny moc nechce. Proto se turnaje
odehrály v kombinovaných sestavách, kdy mladší hráči doplnili ty starší.

Starší žác : trenér Patrik Hegar
Zlínský přebor starších žáků – Vsetín– 6. října 2013
FBC Orel Kelč – Panthers Otrokovice 5 : 0 kontumačně
FBC Orel Kelč – 1.AC Uherský Brod
5 : 10
V prvním zápase nás Otrokovice sice přehrály, ale díky chybě v zápisu, bylo utkání
kontumováno v náš prospěch. V druhém zápase kluci drželi vyrovnaný stav
do začátku třetí třetiny, kdy dostali branku v oslabení. Snažili se stav srovnat
a strhnout skóre na svou stranu, ale soupeř využil chyb v obraně a zvítězil. Děkuji
všem hráčům za obětavý výkon.
Další turnaj se měl odehrát v neděli 20. 10. 2013 v Uherském Brodu. Hráči se
bohužel nesešli, a tak jsme na turnaj neodjeli. Věc bude řešit ligová komise ČFbU.

Mladší žáci: trenér Lukáš Novosad
Zlínský přebor mladších žáků – Kelč – 5. října 2013
FBC Orel Kelč – Panthers Otrokovice
0:5
FBC Orel Kelč – FBC Valašské Meziříčí 1 : 2
TJ Sokol Zlín – FBC Orel Kelč
neodehráno
FBC Holešov – FBC Orel Kelč
1:4
Kluci zahájili turnaj s chutí a ve vyrovnaném zápase podlehli Meziříčí 1:2. Potom
porazili Holešov 4:1 a dlouho odolávali silným Otrokovicím, nakonec uhráli dobrý
výsledek.
Zlínský přebor mladších žáků – Holešov– 20. října 2013
FBC Orel Kelč – Panthers Otrokovice
0 :11
FBC Orel Kelč – TJ MEZ Vsetín 1 : 5
TJ Sokol Zlín – FBC Orel Kelč
neodehráno
FBC Holešov – FBC Orel Kelč
3:1
12
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Na turnaj odjela velmi okleštěná sestava. Několik hráčů dalo přednost fotbalovému
zápasu, část hráčů se účastnila rodinných oslav významného jubilea a máme také
pár zranění. To vše dohromady znamenalo účast pouze šesti hráčů a brankáře. Kluci
se snažili, ale v závěru zápasů jim došly síly a soupeř toho vždy využil.
Přesto musím pochválit našeho nového brankáře Jana Jiránka, Pavla Honse, posily
z Hustopečí a také nové hráče Karla Stříteského a Michaela Hrušku. Gólově
se prosadil tradiční střelec Radim Pajdla.
Děkuji také rodičům za pomoc při odvozu na turnaje.

Elévci : trenér Novák František
Zlínský přebor elévů – Otrokovice– 12. října 2013
FBC Orel Kelč – FbC Orel Uherský Brod 7 :15
FBC Orel Kelč – TJ MEZ Vsetín 2 : 12
FBC Orel Kelč - 1.AC Uherský Brod B 5 : 3
Stejně jako v ostatních družstvech byl i u elévů problém se sestavením týmu. Hráči
odjeli v sedmi a z toho byli čtyři hráči přípravky. Kluci se snažili, vyrovnaný zápas
odehráli s AC Brod B, proti Orlu Brod a Vsetínu, byli prakticky bez šance. Všichni
doufáme, že příště se pojede v plné sestavě a dosáhneme lepších výsledků.

Přípravka: trenér Hegar René
Olomoucká liga přípravek– Hranice– 5. října 2013
FBC Orel Kelč – FbC Štenberk
3 :8
FBC Orel Kelč – FBS DDM Olomouc
1:6
FBC Orel Kelč - FbŠ Teiwaz 4 : 11
Ve Zlínském kraji se nepřihlásil žádný tým přípravek, proto jsme byli zařazeni
do kraje Olomouckého. První turnaj se hrál v Hranicích. Kluci se seznamovali
s hrou a zároveň testovali, komu to půjde lépe v bráně. Střelecky se prosadili
Roman Hloch 2x, Jirka Novák 2x a Antonín Smrčka 4x.
Více informací na www.fbcorelkelc.cz .
Hegar René, sekretář FBC Orel Kelč
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SDH Babice
V letošním roce uspořádali hasiči z Babic tři akce na domácím hřišti –
okrskové kolo PS, Extraligu ČR v PÚ a oslavy 60. výročí založení sboru.
Květen je již standardně měsícem pořádání základních kol v požárním sportu.
V Babicích o postup do okresního kola bojovaly společně dva okrsky v kategoriích
muži, ženy a muži nad 35 let. Soutěž se skládala ze dvou disciplín, běhu na 100m
s překážkami a požární útok. V obou kategoriích byly vidět pěkné výkony.
Vítězství v kategorii muži si z Babic odvezli chlapi z Kunovic a v ženské kategorii
družstvo z Komárovic. Do okresního kola se k nim připojili druzí v pořadí muži
z Komárovic a ženy z Choryně. Domácím se vinou závady na materiálu při
požárním útoku nepodařilo do okresního kola postoupit v mužské kategorii a ani
v kategorii nad 35 let.
V neděli 11. srpna se na hasičském hřišti v Babicích (VS) konalo 11. kolo
Extraligy ČR v požárním útoku. Tato soutěž nebyla zařazena do žádné místní ligy,
a tomu odpovídala i účast – 32 družstev mužů a 10 družstev žen. V obou
kategoriích nebylo zdaleka rozhodnuto, takže se daly očekávat jak útoky na jistotu,
tak snaha dohnat družstva na prvních místech celkové tabulky.
V kategorii mužů si vítězství z Babic odvezli muži z Laviček časem 16,45s
což znamenalo opět pokoření rekordu trati o 0,04 s a pro kluky potvrzení celkové
vedoucí pozice. Druhé místo po delší výkonové pauze obsadili hasiči z Olšovce
za 16,57 s. Potřebné body za třetí místo sebral Plumlov za čas 16,86s. Standardní
výkon okolo 17s předvedli kluci z Jinolic a čas 16,88s je posunul na čtvrté místo.
Páté místo osadil tým Bezděkova pod Třemšínem ( 16,93s ). Na šesté místo dosáhl
tým Pasohlávek prvním časem těsně nad sedmnáct vteřin – 17,02s. Jako sedmý
skončil tým Velkých Hoštic ( 17,05s ). Horní Poříčí skončilo na osmém místě
s časem 17,11s. Loňský vítěz z Babic, družstvo Trnavy letos vybojovalo až deváté
místo s časem 17,18s. První desítku uzavřel kolektiv Neplachovic 17,19s. Poslední
čas pod 18 sekund předvedl domácí tým - 17,86s stačilo klukům na 17. místo.
Dokončit požární útok se v Babicích nepovedlo pěti kolektivům.
V ženské kategorii standardně jezdí Extraligu 5 družstev a v Babicích je
doplnilo dalších pět na celkovou desítku. Stejně jako u mužů nebyly pozice
na prvních místech zdaleka jisté a o první místo bojovaly holky z Radíkova
a Vitiněvsi. Na třetí příčku a výše se snažila zaútočit děvčata Petrůvek, Chrášťan
a Sychotína. Na rozdíl od kategorie mužů nedošlo k pokoření stávajícího rekordu
dráhy, ale nechybělo mnoho, pouhých pět setin. První místo si z Babic odvezl tým
z Chrášťan za čas 16,18s. Druhé místo obsadila po opakovaném pokusy děvčata
z Radíkova ( 16,23s ) a první trojku uzavřela Vitiněves s časem 16,52s. Čtvrté
místo obsadily Petrůvky 16,96. Páté místo patřilo hasičkám z Milotic (16,97).
14
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Za pomoc při zajištění soutěže pořadatelé tímto děkují tradičním sponzorům,
Městu Kelč a Zlínskému kraji.
V neděli 15. září si hasiči z Babic oslavili společně se zástupci sborů z okolí
60. Výročí založení sboru. Počasí vyšlo na září skvěle. Oslavy byly zahájeny
slavností mší v místní kapli. Následoval průvod na hasičské hřiště. Během
slavnostní schůze byly některým členům sboru předány děkovné diplomy
a vyznamenání. Volnou chvíli zpestřovala dechová hudba z Kelče a kapela Dolby
a jeho šelmy z Kunovic. Výjezdovou jednotkou HZS z Valašského Meziříčí byla
předvedena ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidla.

Mimo tyto akce se sbor již tradičně zúčastňoval pohárových soutěží v blízkém
okolí. Družstvo mužů v omlazené sestavě funguje již třetím rokem a postupně
se snaží dosahované časy zlepšovat, ale občas se ještě vyskytnou drobné chyby,
které je stojí lepší umístění. Za zmínku stojí opakovaně výborné umístění v soutěži
„O pohár hejtmana Zlínské kraje“. Vloni tuto soutěž vyhráli a tak to vypadalo
po prvním kole i letos. Bohužel o několik setin je ve druhém pokusu porazil
kolektiv mužů z Kunovic, a tak z toho byla druhá příčka. 5. října se kluci předvedli
na Hoštickém poháru. Opět výborným výkonem zde obsadili 12. místo z celkového
počtu 87 družstev. Družstvo veteránů (muži nad 35) v letošním roce navštívilo
několik soutěží ve třech okresech a mimo okrskové soutěže vždy obsadili první
místo.
Karel Gába
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SDH TĚŠICE
pořádá

v sobotu 30. 11. 2013 od 13:30 v sále KD Horní Těšice

VII. ročník turnaje ve

STOLNÍM TENISE
pro neregistrované hráče
Přihlášky a losování před začátkem turnaje. Společná kategorie mužů a žen.
Startovné 50,- Kč. Nutná sálová obuv!
Občerstvení zajištěno.
Případné dotazy a přihlášky na tel. č. 736674312 nebo flavi36@seznam.cz

Mateřská škola informuje
Ve středu 16. 10. 2013 se v Mateřské škole v Kelči uskutečnila schůzka s rodiči
dětí, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před nástupem do základní
školy. Schůzky se zúčastnily paní učitelky z mateřské školy, ze Základní školy
v Kelči nás navštívil pan ředitel Mgr. Roman Blaha, paní učitelka Mgr. Jana
Blahová a Mgr. Ivana Tvrdoňová.
Záměrem této schůzky bylo poskytnout rodičům dětí informace o tom, co by mělo
jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Nabídli jsme rodičům
materiál pro předškolní vzdělávání, č.j. MŠMT-9482/2012-22 „DESATERO PRO
RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU “. Jsou zde zachyceny jak výchovné,
tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je
nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim
přiblížit.
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své
tělo, být samostatné v sebeobsluze.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své
chování.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
16
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4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou
orientaci.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat
se v elementárních matematických pojmech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost
záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
10.
Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě
i v praktickém životě.
Tuto schůzku plánujeme i s rodiči ostatních dětí, které dochází do mateřské školy,
protože předškolní vzdělávání a příprava dítěte na školu začíná již od doby, kdy
dítě do mateřské školy nastoupí. Proto je důležitá spolupráce rodiny a školy, která
se podílí na vzdělávání dítěte.
S nadcházejícím měsícem přichází také listopadové pochmurné počasí, které si
s dětmi v mateřské škole zpříjemňujeme tvořivými hrami. Děti se učí pečovat o své
zdraví, důležitá je tělesná pohoda a volný pohyb. Nabízíme dětem dostatek volného
pohybu ve vhodném prostředí. V takovém prostředí s dostatkem podnětů jsou děti
schopné naslouchat, objevovat, dívat se kolem sebe a dokážou ukázat, co už samy
umí.
Dost času máme i na pohádky. Děti je poslouchají, vyprávějí, hrají.
V pondělí 4. listopadu nás navštíví Divadélko „Smíšek“ s pohádkou „Pasáček
vepřů“.
Ve čtvrtek 7. listopadu potěší naši nejstarší
předškoláci svým vystoupením již tradičně
kelečské důchodce, při společném setkání
v Kulturním domě v Kelči, pod vedením
Bc. Šárky Večeřové a Jany Perutkové.
V pátek 8. listopadu jsme zváni i s dětmi
do Odborného učiliště v Kelči na Den
otevřených dveří. Potom už budeme očekávat
„Martina na bílém koni“ a pozorovat přírodu,
jak se ukládá k zimnímu spánku.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Základní škola informuje
Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2012/2013
V loňském školním roce opustilo naši školu 30 žáků 9. ročníku. Všichni tito žáci
prošli na jaře přijímacím řízením a jeho výsledkem je, že 4 z nich studují od září
2013 na gymnáziu (Valašské Meziříčí a Kroměříž), 25 žáků na střední odborné
škole (SPŠ Hranice, ISŠ – COP Valašské Meziříčí, SZŠ Hranice, SZŠ Olomouc,
SPŠ Kroměříž, SPŠS Valašské Meziříčí a Vsetín, SPŠ Přerov, SŠ logistiky
a chemie Olomouc, SŠ hotelová Frenštát, SŠ gastronomie a služeb Přerov), jedna
žákyně na škole s uměleckým zaměřením (UMPRUM Uherské Hradiště)
a 1 žákyně na obchodní akademii ve Valašském Meziříčí.

Poradna pro volbu povolání
I když školní rok teprve začal, je nutné již nyní s žáky končícího 9. ročníku hovořit
o jejich plánech po skončení základní školy. Termín pro podání přihlášek je sice
stanoven až na březen dalšího kalendářního roku, ale protože někteří žáci zatím opravdu
vůbec neví, kam budou jejich kroky po opuštění ZŠ směřovat, je důležité žákům
poskytovat co nejvíce informací o školách a studijních oborech. U nás ve škole tyto
informace poskytuje výchovná poradkyně Mgr. Květoslava Václavíková. V 9. ročníku
vyučujeme předmět Svět práce, v němž se žáci seznamují s činnostmi vybraných profesí,
zajímají se o druhy povolání, orientují se v požadavcích na jednotlivé profese a na
základě získaných informací se pak mohou snadněji rozhodnout o svém budoucím
povolání. Kromě hodin tohoto předmětu poskytuje výchovná poradkyně informace
tohoto druhu ve svých konzultačních hodinách, a to nejen žákům, ale také jejich rodičům
vždy po dohodě od pondělí do čtvrtka. K větší informovanosti našich žáků také přispívají
nástěnky s aktualitami ze středních škol (např. termíny dnů otevřených dveří), informace
o internetových adresách škol, osvědčily se nám také návštěvy zástupců středních škol
přímo u nás ve škole. Už nyní je domluveno několik termínů návštěv s prezentacemi
o středních školách, a to v termínu podzimních třídních schůzek 26. listopadu.

Čerstvé informace k tomuto tématu ve Zlínském kraji najdete např. na:
· www.zkola.cz
· www.kr-zlinsky.cz – sekce Školství
· www.burzaskol.cz
· www.infoabsolvent.cz

Výuka na dopravním hřišti
Letošní čtvrťáci už zahájili svou přípravu v rámci dopravní výchovy. Jednak jim
začal nový vyučovací předmět dopravní výchova a k tomu již navštívili meziříčské
dopravní hřiště, na němž absolvovali 2 hodiny teoretické i praktické výuky.
Hlavním cílem výuky na dětském dopravním hřišti je působit na poli prevence
dopravní nehodovosti dětí. Je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních
18
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komunikacích a výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu
začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ. V roce 2012 prošlo hřiště několika
úpravami, které přispěly ke zkvalitnění výuky a provozu. Zejména se jedná
o vybudování nové učebny pro teoretickou výuku za finanční podpory Městského
úřadu Valašské Meziříčí a Odboru dopravy Zlínského kraje. Od letošního školního
roku jsou zařazeny prvky dopravní výchovy do osnov 1. – 9. ročníku.

Činnost zájmových kroužků zahájena
Od měsíce října začali přihlášení žáci navštěvovat kroužek Anglického jazyka pro
nejmenší – žáky 2. a 3. ročníku. Tyto děti se s cizím jazykem teprve seznamují, takže
spíše poslouchají vyučující, zkoušejí výslovnost prvních slovíček, učí se krátké texty
a věty, zpívají, recitují, hrají si s jazykem. Pomáhá jim v tom interaktivní program pro
výuky angličtiny pro nejmenší, ve kterém děti doprovází broučci. Kroužek vede
Bc. Veronika Janíčková.
V kroužku Mgr. Ivety Stržínkové Hra na zobcovou flétnu se děti seznámí s hudebním
nástrojem, učí se číst noty, zkoušejí jednoduché melodie a písničky, připravují se např.
na školní vánoční koncert, na vystoupení pro občany Kelče (setkání s důchodci), na akci
Vítání občánků apod.
Rodiče dětí, které mají nějaké logopedické problémy, mají možnost je přihlásit
do logopedického kroužku. Ten vede Bc. Anna Hlavicová.
Tradičně svou činnost zahájil kroužek aerobiku pod vedením paní Vlaďky Bijové,
v měsíci září proběhl nábor nových členek.
Nově letos zahájil činnost kroužek volejbalu, který vede pan Zdeněk Rada.
Děti mohou také navštěvovat kroužky školního klubu a záleží na nich, zda si vyberou
kroužek se sportovním zaměřením nebo kroužek ručních prací či počítačových her.
Kromě této pravidelné činnosti budeme po celý rok připravovat jednorázové akce pro
žáky, a to sportovního nebo společenského charakteru. Nejbližší akcí by měl být turnaj
ve hře Člověče, nezlob se.

S Hasíkem opět ve škole
Pracovníci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje realizovali na naší škole letos
již podruhé preventivně výchovný projekt pro děti 2. a 6. ročníku nazvaný HASÍK. Žáci
byli během dvou setkání zasvěceni do problematiky prevence v oblasti požární ochrany.
Naučili se znát telefonní čísla tísňových volání, osvojili si komunikaci s operátorem při
nahlašování požáru, osvojili si zásady sebezáchrany při požáru doma, ve škole nebo ve
volné přírodě, zopakovali si základy zdravovědy při ošetření drobných popálenin, naučili
se rozpoznat varovné signály i jak se správně zachovat při vyhlášení signálu
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Besedu
provázely nejrůznější hry a ukázky, jimiž děti samy sebe navzájem učí. Setkání žáků
s instruktory bude ještě pokračovat v sídle hasičů, ale zřejmě až v jarních měsících
příštího roku.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Odborné učiliště informuje
Odborné učiliště Kelč

Podzimní aktivity OU Kelč
Zahradníci soutěžili v Tovačově
Žáci Odborného učiliště se v září zúčastnili Aranžérské soutěže Babí léto
v tovačovském zámku, kterou pořádali přerovští zahrádkáři. Téma bylo
z Pohádky do pohádky. Úkolem bylo zhotovit kytku a dárek pro pohádkovou
postavu. Týmová práce se zahradníkům vyplatila a za kytičku pro
Čarodějnici vyhráli 2. místo. Patří jim dík za vzornou reprezentaci školy.
Vyřezávané dýně pro děti z Mateřské školky
Začátkem října žákyně 2. ročníku, Pavla Závorková a žáci z 1. ročníku
vyřezali dětem z mateřské školky různé tvary z dýní. Při vyřezávání
a předávání dýní nám prosluněné dopoledne přineslo spoustu pěkných
zážitků vzpomínek s dětmi.
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Druháci opět na Tesáku
Ve dnech 2. 10. – 4. 10. 2013 naše OU Kelč již třetím rokem tradičně
zorganizovalo pro žáky druhých ročníků třídenní pobyt v rekreačním
středisku TON Tesák.
Pobyt, jak již z názvu vyplývá, se zaměřil na sportovně-turistické aktivity,
kterých se zúčastnil 19 žáků a to 8 chlapců a 11 dívek. Pod dohledem tří
pedagogických pracovníků měli žáci možnost překonat sami sebe v různých
sportovních disciplínách a ověřit si turistické znalosti. Za krásného počasí
pokořili Hostýn, kde si prošli okolí a zajímavá místa. Cílem tohoto pobytu
bylo poznávání a zlepšení komunikace žáků vzájemně mezi sebou
a vytvoření programu zaměřeného na pobyt v přírodě.
Celý kurs byl velmi kladně hodnocen. Žáci poznali své možnosti i kamarády
v jiném než školním prostředí.
Za OU Kelč Julie Foukalová

ZVEME VŠECHNY OBČANY A ZÁJEMCE O STUDIUM
V NAŠEM UČILIŠTI NA

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. - 9. listopadu 2013
Pátek

8.00 - 17.00

Sobota 8.00 - 12.00

V těchto dnech si můžete prohlédnout všechny prostory kelečského zámku. Pro
návštěvníky budou otevřeny dílny praktického vyučování - zámečnická, zednická,
zahradnická, pečovatelská i dílna prodavačů. V dílnách vás uvítají pedagogové
s žáky, kteří ochotně předvedou, co se v kterém oboru učí a zodpoví všechny vaše
dotazy. Můžete si také prohlédnout internát, pokoje žáků, klubovny i místa, kde
žáci sportují a tráví volný čas.
Srdečně zve kolektiv pracovníků a žáků Odborného učiliště.

ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI
NABÍZÍ ZÁKAZNÍKŮM

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VAZBU
VELKÝ VÝBĚR NAJDETE V PRODEJNĚ ODBORNÉHO UČILIŠTĚ,
NA VÝSTAVÁCH A U PANÍ HLAVICOVÉ V PAPÍRNICTVÍ
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Různé

Na úvod se omlouváme za uvedení chybného jména majitele vlakové dráhy
ve Všechovicích v minulém čísle Zpravodaje. Jednalo se o p. JANA ŠATÁNKA.
Ještě jednou děkujeme za pěkný výlet!
Program na listopad:
 Pondělí 4.11.2013 v 9:30 hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
LISTY- obtiskneme listy a vytvoříme si barevné koláže. Naučíme se
ukazovačku - listopad.
 Úterý 12.11.2013 v 9:00 hod. nás navštíví MUDr. Jana Sehnalová
s přednáškou: „Vývoj dětského chrupu a péče o něj.“
 Pondělí 18.11.2013 v 9:30 hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Podzimní procházka, pozorování měnící se přírody, sběr přírodnin.
Za nepříznivého počasí - program v RC.
 Úterý 26.11.2013 v 9:00 hod „Těšíme se na Mikuláše“ - vyrobíme si
Mikuláše z ubrousků, naučíme se písničku: „Mikuláš“ a společně vyzdobíme RC.

 Pátek 29.11.2013 od 18:00 hod. výroba vánočních ozdob z papíru „PAPERS
BALLS“. Akce je určena široké veřejnosti tedy nejen pro maminky, které
navštěvují RC. /Tato akce je bez dětí/

1. - 2. listopadu a 22. - 23. listopadu:
pedikérka, manikérka opět v RC, p. Macová tel. 777 265 270.
Od měsíce října probíhá pravidelně v RC Slůně:
 Pondělí: HUDEBNÍ MINIŠKOLIČKA S HROU NA FLÉTNU pro děti
od 3-6 let pod vedením Mgr. Vladimíry Kuchaříkové Dis.
 Středa: CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI pro děti od 0-3 let pod vedením
p. Hanky Sobkové.
 Čtvrtek: VÝUKA ANGLIČTINY pro dospělé pod vedením Bc. Dany
Navrátilové.
V některých skupinách jsou stále volná místa! V případě zájmu se informujte
na emailu: rcslune@seznam.cz
Přijďte se svými dětmi mezi nás, těšíme se na Vás!
Veronika Mlčáková
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Chtěli bychom Vás pozvat na:

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 21. 11. 2013 v 16:00
na faře v Kelči
Posezení se zúčastní p. Jan Bleša,
s. Maria Anna promítne hostům film.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci Charitní pečovatelské služby Kelč

Svatováclavské odpoledne
Dne 28. 9. 2013 pořádala MO KDU ČSL zábavné odpoledne v areálu kelečské fary.
Po mši svaté, u příležitosti svátku patrona naší republiky se členové a příznivci sešli
v nově zbudovaném centru „Befarko“.
Dříve narození si dali kávu a něco sladkého a při fotografiích zavzpomínali na akce
pořádané ČSL. Ti mladší se věnovali zábavě. Byly připraveny soutěže pro malé
i velké. Nejoblíbenější disciplínou bylo zatloukání hřebíků. Chyběla jen zábava pro
ty úplně nejmenší. Tak pro příště se polepšíme.
U příležitosti dokončovacích prací na „Befarku“ a svátku sv. Václava, byl
za přítomnosti o. Jana Bleši a ostatních přítomných zasazen na farním dvoře buk,
který, dá-li pán Bůh, bude zde ještě dalších padesát let.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli, členům, kteří se postarali
o zdárný průběh této akce a o. Janu Blešovi za vstřícnost.
za MO KDU ČSL Jana Jandová
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Římskokatolická farnost Kelč
vás při příležitosti slavnosti udělování
svátosti biřmování zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který bude v neděli 10. 11. 2013 v nově opravených
budovách u fary, kde vzniklo Bezbariérové farní a komunitní
centrum. Provázet vás budou naši biřmovanci v 9, v 11
a ve 14 hodin a nabídnou i malé občerstvení.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

udělí Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
v neděli 17.11.2013 v 10.00 h

Poděkování
Denní stacionář Anděl velmi děkuje MŠ Kelč, Ruty-Šuty,
Pastelkám a Martinovi se Zumbou za velmi pěkné vystoupení
na ParaAkademii.
Srdečně děkujeme taky kelečským sponzorům: NVB Ing Radek
Vacula a Autoopravna rodina Stříteských za sponzorský dar.
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Inzerce

Prodej vánočních stromků
Nabízíme k prodeji vánoční stromky.

Stromky nutno objednat předem na níže uvedeném
telefonním čísle.
NABÍDKA:

SMRK
SMRK PICHLAVÝ
BOROVICE
JEDLE KAVKAZSKÁ

250 Kč / kus
400 Kč / kus
350 Kč / kus
700 Kč / kus

Prodej denně od 14. 12. do 21. 12. v době od 13,00 do 17,00 hod,
na adrese Libor Nehyba, Lhota u Kelče 51 (vedle obecního úřadu).

TELEFON: 732 148 169

NONSTOP servis PC a notebooků, návrh a řešení sítí,
internetu, odvirování a zálohování dat, repasy tonerů.
Ing. Jan Škařupa, tel.: 725 99 38 44, e-mail: vt24@seznam.cz
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Finanční poradenství JINAK
Řešíte problémy kolem bydlení,
pojištění, investování, zajištění rodiny
nebo chcete ušetřit na daních?
 Bankovní a spořicí účty
 Úvěry (konsolidace)
 Hypotéky (refinancování)
 Stavební spoření (refinancování)
 Investice
 Životní a úrazové pojištění
 Pojištění nemovitostí a domácnosti
 Povinné a havarijní pojištění
 Cestovní pojištění
Bezplatný konzultantský servis:
Petr Tomášek
mobil: 776 621812
petr.tomasek@partners.cz
www.partners.cz
www.finmag.cz
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031,739 614 138,736 438 026
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?

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

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

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
75 let
Helena Kleiblová
Kelč
Bohuslava Plesníková
Miroslav Rušar
Němetice 81 let
Evelyn Hýžová
Komárovice Věra Janošková
Marie Kuchařová
Kelč
František Ševčík
Libuše Hollová
Lhota
Marie Suchánková Komárovice 83 let
Ludmila Orlová
Jan Ryška
Kelč
84 let
65 let
Marie Machová
František Srkala
Kelč
85 let
Josef Bek
Kelč
Miroslav Kunovský
70 let
88 let
Josef Rakovský
Kelč
Vlasta Orlová
Josef Novosad
Němetice
94 let
Jaroslav Matyska
Kelč
František Jiříček

Lhota
Kelč
Němetice
Kelč
Němetice
Němetice
Kelč
Kelč

Narození
Ondřej Střítežský
Anna Šimerová

Kelč
Kelč
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