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Úvod
Skončila zima a alespoň podle kalendáře je tady jaro. Paní zima
se ještě občas nechce vzdát svých práv, ale Velikonoce už klepou na
dveře a to je neklamné znamení toho, že jaro se nezadržitelně blíží. Podle
tradice spojujeme Velikonoce s jarem a jaro s probouzením přírody
po dlouhém zimním spánku.
Příroda se nám co nevidět začne zelenat, bude se probouzet nový
život, ale na druhou stranu se po zmizení sněhu objeví i následky dlouhé
zimy. Je to hlavně nepořádek kolem cest a zbytky posypového materiálu.
Jako houby po dešti se po zimě vyklubou nejenom černé skládky, ale
i všechno to, co nám bílá sněhová peřina tak milosrdně dokázala skrýt.
Budeme se snažit v co nejkratší době tyto následky zimy odstranit, jak na
místních komunikacích, tak zajistit a dojednat v co nejkratším termínu
i úklid státní silnice. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům,
kteří nejsou lhostejní ke svému okolí, sami z vlastní iniciativy přiloží
ruku k dílu, nečekají na pracovníky obce, kteří úklid provádějí a okolo
svých domů si uklidí i bez oficiálních pokynů a nařízení.
Považuji za nutné vyjádřit se k problému, který hýbal a možná ještě
hýbe veřejným míněním v obci. Jedná se o rušení pobočky České
spořitelny, a.s. Asi každý občan a to i ten, který nemá účet u tohoto
bankovního domu zpozoroval, že se omezila provozní doba pobočky ze
dvou dnů na jeden a od 30. dubna bude provoz pobočky v Kelči s největší
pravděpodobností ukončen úplně. Tato situace mě osobně vůbec netěší.
Už od konce ledna, kdy jsem se o záměru zrušit pobočku České
spořitelny v Kelči dozvěděl, jsem zahájil kroky, které by tuto situaci
změnily. Začalo intenzivní jednání s vedením spořitelny ve Valašském
Meziříčí, v Novém Jičíně i Opavě, obrátil jsem se i na ombudsmana
České spořitelny, a.s., ale bohužel bez uspokojivého výsledku. Alespoň
částečnou satisfakcí bude zavedení bankomatu ČS, který bude umístěn
v hasičském domě. Nejen občanům a podnikatelům způsobí zrušení
pobočky nepříjemnosti. I pro město nastane nepříjemná situace, protože
i městské účty jsou zřízeny u této banky. Centrála České spořitelny, a.s.
zdůvodňuje vzniklou situaci tím, že dochází k celkové restrukturalizaci
poboček. Podle vyjádření České spořitelny naše pobočka nevykazuje
dostatečný obchodní potenciál a zajištění kvalitních služeb do budoucna
by vyžadovalo její rekonstrukci, která by byla neekonomická. Řešením
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tedy zůstává převedení našich účtů do pobočky ve Valašském Meziříčí,
v Hranicích, nebo využít služeb jiné banky. Vím, že Česká spořitelna, a.s.
je co se týče bankovních poplatků jednou z nejdražších bank, ale
především pro starší občany, kteří nemají zkušenost nebo možnost
pracovat s internetovým bankovnictvím, je osobní kontakt s pracovníkem
na přepážce nenahraditelný.
V následujícím úvodníku se podrobněji zaměřím na rozpočet města
pro rok 2011.
Přeji Vám co nejvíce slunečných jarních dní, co nejméně dní
pošmourných
a zakaboněných a především Vám přeji příjemné prožití velikonočních
svátků, které nás koncem dubna čekají.
Ing. Karel David, starosta

Městský úřad informuje
Zpravodaj MěÚ v Kelči je od měsíce března 2011 distribuován do každé domácnosti
zdarma (do každého domu).
Volné výtisky jsou k dispozici v knihovně v Kelči nebo v prodejně papírnictví paní Věry
Hlavicové na náměstí.

Přílohou tohoto Zpravodaje je příspěvek pana O. Tvrdoně –
Osudy kelečského Památníku národního osvobození a bysty TGM.
Informace Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
k plánovaným měřickým pracím v Kelči.
„V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizací katastrální mapy v katastrálních
územích
Kelč
Nové
Město
a
Kelč
Staré
Město
je
nutné
v nadcházejícím období přibližně od 23. 3. 2011 do 30. 6.2011 v závislosti na počasí
uskutečnit geodetická měření. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve
veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům oddělení obnovy katastrálního
operátu katastrálního úřadu pro Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět
služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také
zabezpečit psy, případně jiná chovaná zvířata, aby nedošlo k nepředvídatelnému
napadení zaměstnanců. Na požádání vlastníků se zaměstnanci prokáží služebním
průkazem“.
Vedoucí Odd. obnovy katastrálního operátu
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Termíny pro svoz tříděného odpadu v březnu 2011
Plasty
Papír, nápoj. karton
Nebezpečný, velkoobj.odpad

7. března
21.dubna
9. dubna v Kelči – parkoviště u ZŠ

-“-

16. dubna v místních částech

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

středa
6. 4. 2011
8.00 – 16.00 hod.
středa
20. 4. 201
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
******************************************************************************************************************************************

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu
práce na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část
obce :
Kelč - trafostanice Dolní (u mlýna)
viz orientační mapa vypínání :

Vypínání el.energie je plánováno
dne 20.4.2011 od 8:00 do 14:00 hod.
odběrné místo obce Kelč

čom
2067219

Jméno organizace
Město Kelč

Příjmení

Jméno

Číslo pop.
121

Obec
Kelč

Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci
energetiky.
Děkujeme za pochopení, Martin Válek, Technik přípravy-operátor, oblast Morava
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U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 24.2.2011.
 Zastupitelstvo schvaluje hospodaření Města Kelč k 31.12.2010 takto:
Celkové příjmy rozpočtu města ve výši : 46 373.350,53 Kč
Financování
: 16 321.401,35 Kč
Celkové příjmy rozpočtu města
: 30 051.949,18 Kč
Celkové výdaje rozpočtu města
: 30 051.949,18 Kč
 Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Města Kelč za rok 2010 dle předložené
zprávy.
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Kelč na rok 2011 v závazných
ukazatelích dle předloženého návrhu v celkové výši 27 750.700,- Kč.
 Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví Města Kelč, parcela ve
zjednodušené evidenci č. 1024/2 o výměře 2135 m2 za pozemek ve vlastnictví
p. P.K., Kelč, parcela ve zjednodušené evidenci č. 1226 o výměře 2482 m2
oba v k.ú. Kelč – Staré Město. Obě strany si při směně pozemků nedoplácí
ničeho.
 Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku do vlastnictví Města Kelč, a to
části pozemku parc.č. 88 zahrada v k.ú. Kelč – Staré Město, která bude
odměřena geometrickým plánem na zaměření autobusové zastávky,
od p. H.P., bytem Valašské Meziříčí za cenu 100,- Kč/m2 a uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě se smlouvou o zániku věcného břemene dle
předloženého návrhu.
 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku v roce 2011 dle schváleného
programu regenerace MPZ Kelč takto:
Spoluvlastníkům domu č.p. 6 v Kelči na dokončení opravy fasády domu č.p. 6 v Kelči
částku 13.000,- Kč.
Spoluvlastníkům domu č.p. 15 v Kelči na opravu střechy domu č.p. 15 v Kelči částku
70.000,- Kč.

 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí
smlouvě o bezúplatném převodu části pozemků a staveb a dohodu o
podmínkách zřízení stavby mezi Městem Kelč a p. Z.Š., Kelč ke stavbě
„Inženýrské sítě lokalita Sázany, Kelč“ dle předloženého návrhu s doplněním
článku V. odst. 2, druhá věta o slova „v pořadí“.
 Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 38/3 zahrada v k.ú. Kelč
– Staré Město p. M.P. Kelč za cenu 150,- Kč/m2. Přesná výměra pozemku
bude stanovena v geometrickém plánu, který zajistí žadatelka na své náklady.
 Zastupitelstvo pověřuje Radu města stanovit kontrolnímu výboru zastupitelstva
dle § 119, odst. 3c) zákona o obcích další kontrolní úkoly, kterými se bude
zabývat ve funkčním období 2010 – 2014.
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Rozpočet Města Kelč na rok 2011

Příjmy

Rozpočet schv.

Daň z příjmů FO z.č.
Daň z příjmů FO ze s.v.č.
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obec
Daň FO sráž.
DPH
Daň z nemovitostí
Správní poplatky
Popl.ze psů
Popl. za už.veřej.prostr.
MP z automatů
Cyklické sklad.zemního plynu
Lesnictví
Kino
Knihovna
Rozhlas a televize
MKZ
Zpravodaj
Tělovýchovná činnost
Hřbitovní poplatky
Sběr a svoz kom.odpadu
Příjmy z pronájmu HD
Činnost místní správy
Komunální služby
Kom. sl.- příjmy z prodeje poz.
Příjmy z pronájmu bytů
Příjmy z pronájmu penzionu
Příjmy z pron.nebytových
Příjmy z EKOKOMU
Příjmy z úroků
Provozování loterií
Prodej popelnic
Neinvestič.dotace KÚZ
Dotace SZIF Cesta Blanická
Dotace SZIF KD
Dotace obcí ZŠ
Splátka půjček
Operace z peněžních účtů
Zapojení fondů

CELKEM :

3800000
1100000
4100000
162000
320000
9300000
1700000
50000
50000
20000
100000
42400
1100000
40000
10000
1000
100000
5000
90000
5000
1150000
8000
15000
200000
100000
140000
110000
400000
200000
10000
25000
25000
1169000
1259300
605200
230000
-1375200
-16000
1400000

27,750.700 Kč
6

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2011

Výdaje

Odd.§ Rozpočet schv.

Lesnictví
Dopravní obslužnost
Silnice -údržba MK+Blanická
Kanalizace
Úpravy malých vodních toků
Oprava MŠ
MŠ
Oprava ZŠ
ZŠ
Kino
Knihovna
MKZ
Zál.kultury -SPOZ
Zpravodaj
Tělovýchovná činnost
Péče o KD
Uzemní rozvoj
Využití volného času dětí
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Kom.služby a úz.rozvoj
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Rozhlas,televize
Územní plánování
Sběr a svoz kom.odpadu
Zeleň
Pojištění majetku
Penzion
Požární ochrana - HD
Požární ochrana - Hasiči
Zast.Města.RM,OV
Správa
Bankovní poplatky
Příspěvky občanským sdr.
Ostatní příspěvky-mikroregion
Fin.vypořádání -volby
Fin.vypořádání -daň z příjmu
Plynofikace
Náklady SF

1 031
2 221
2 212
2 321
2 333
3 111
3 111
3 113
3 113
3 313
3 314
3 319
3 399
3 349
3 419
3 412
3 636
3 421
3 612
3 613
3 639
3 631
3 632
3 341
3 635
3 722
3 745
6 320
4 357
5 512
5 512
6 112
6 171
6 310
6 409
6 409
6 402
3 633
6 171

CELKEM :

900 000
188 000
2 750 000
300 000
80 000
150 000
625 000
170 000
1 950 000
350 000
400 000
600 000
120 000
110 000
150 000
2 200 000
2 510 200
25 000
200 000
600 000
1 700 000
1 000 000
40 000
45 000
50 000
1 400 000
550 000
125 000
250 000
700 000
350 000
1 200 000
4 275 000
40 000
400 000
540 000
57 500
350 000
170 000
130 000

27,750.700 Kč
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Kultura

Pořadatel:

Denní stacionář Anděl Kelč
ve spolupráci s MěÚ Kelč

Datum a čas:

pátek 8.dubna od 16. hodin
sobota 9. dubna od 13. hodin
neděle 10. dubna od 13. hodin

Místo:

Kulturní dům Kelč

zdobení perníčků * ukázky vyšívání z Domova Javorník * ukázky pletení
z pedigu z Domova Větrný mlýn * ukázka výroby ozdob z marcipánu paní
Jonásové * prezentace a prodej zdravé výživy z ASO Zámrsky * ukázky
výroby a prodej šperků paní Pitrunové * prodej medu a svíček ze včelího
vosku pana Juráně * ochutnávka zdravé výživy a pekařských výrobků
z pekárny Lešná * ochutnávka pekařských výrobků z Bartoňovy pekárny *
ukázka velikonočního cukroví * ochutnávka uzenářských výrobků z
Masného průmyslu Krásno * ochutnávka výrobků z mlékárny Valašské
Meziříčí * ukázka kosmetiky a vánoční dárky od MARY KAY * ukázka
kosmetiky z AVONU * výstavka výrobků z MŠ Kelč * prodejní výstavka
výrobků z OU Kelč * prodejní výstavka výrobků ze SVP Kelč * prodejní
výstavka DS Anděl *
přednáška pana Lebiše na téma: Pěstování a ošetřování
balkónových rostlin

Pro návštěvníky připraveno výborné občerstvení: lopaťáky, trubičky,
sýrové rolády, pomazánky, káva, alko a nealko, pivo…
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Pozvánka do divadla
V pátek 15. dubna 2011 v 19 hodin
Vás zveme na veselohru

Kulturní dům v Kelči, vstupné: 50 Kč
Neváhejte, přijďte se odreagovat, zasmát ☺

TJ Kelč & Agentura Pavel Novák uvádí

vzpomínkový koncert "Jsi tady stále..."
Zazní největší hity: Nádherná láska, Pihovatá dívka, Malinká, Podivný spáč, Chci
zapomenout, Vyznání, Asi ....
Pavel Novák ml. se skupinou Family,
po koncertu následuje DJ Mádr - Oldies party s podobnými hity
Kdy : v sobotu 16.dubna 2011, v Kulturním domě v Kelči, od 20,30 hodin.
***

TJ Kelč uvádí Velikonoční Laser Show s DJ Mádr
Kdy : v sobotu 23.dubna 2011, Kde: KD v Kelči
Více informací na www.fotbal-kelc.cz
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Program Kina Kelč na měsíc duben 2011
Neděle 3.dubna v 18hod.
ZELENÝ SRŠEŇ
Britt, dědic obrovského mediálního impéria, se spřátelí s mužem
jménem Kato a společně začnou bojovat proti zločinu s pomocí
nezničitelného auta.
Americký thriller s českými titulky, 116min., vstupné 47Kč.

Neděle 10.dubna v 18hod.
TRON LEGACY
Sama Flinnna, 27letého rebela, pronásleduje záhadné zmizení jeho otce Kevina
Flinna, muže, který byl kdysi známý jako největší světový tvůrce videoher.
Americký akční scifi thriller s českými titulky, 125min., vstupné 47Kč.

Neděle 17.dubna v 18hod.
OPRAVDOVÁ KURÁŽ
Příběh jednookého opileckého lovce lidí, kterého si najme mladá dívka, aby
pomstila smrt svého otce. Neobvyklá trojice na stopě nebezpečného zabijáka.
Remake klasického westernu natočili bratři Coenovi.
Americký western s českými titulky, 110min., vstupné 45Kč.

Neděle 24.dubna v 18hod.
ŘEŤEZOVÁ ZPRÁVA
Příběh skupiny středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis s varováním, že
pokud ho nepošlou dál, zemřou. Zpočátku většina z nich varování ignoruje
…Americký horor s českými titulky, 96min., vstupné 45Kč.
Na květen připravujeme : Nevinnost, 127 hodin, Gulliverovy cesty, Na vlásku,

Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč
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Sport
KUŽELKY
Meziokresní přebor 2010-2011
Výsledky 14. – 16. kola:
N. Jičín - Kelč „A“
4:6
Kelč „A“- Bílovec „B“
8:2
Lipník „B“- Kelč„A“
7:3

1473 - 1500
1683 – 1451
1620 – 1593

2
2
0

Kelč „B“ – Sedlnice „C“
Frenšát“B“ – Kelč „B“
Kelč„B“ – Hranice „B“

1511 – 1594
1502 – 1498
1497 – 1642

0
0
0

Tabulka po 16. kole
1. Lipník „B“
2. Sedlnice „B“
3. Kelč „A“
4. Hranice „B“
5. Lipník „C“
6. Bílovec „B“
7. Sedlnice „C“
8. Frenštát „B“
9. N.Jičín „B“
10.Kelč „B“

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0 : 10
8:2
2:8

11 0
11 0
11 0
10 0
10 0
8 0
8 0
6 0
3 0
2 0

5
5
5
6
6
8
8
10
13
14

1588
1619
1602
1593
1572
1511
1552
1549
1410
1469

106
102
97
91
89
86
80
75
36
38

Severomoravská divize dorostu 2010 – 2011:
Olomouc – Kelč
odloženo
Kelč – Odry
2:6
1123 – 1144
Opava – Kelč
0:8
1102 – 1206
Tabulka po 16. kole:
Šumeprk
11 3
Sedlnice
10 3
Olomouc
10 0
Kelč
9 0
Opava
8 1
Odry
5 3
Rýmařov B
5 1
Poruba
4 2
Jeseník
4 1
Hagemann Opava
4 0

2
3
5
6
6
7
10
9
11
11

1173
1118
1140
1143
1107
1132
1086
1113
992
1059

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

54
58
63
69
71
74
80
85
124
122

22
22
22
20
20
16
16
12
6
4

0
2

85 : 43
81 : 47
79 : 41
71 : 49
64 : 56
52 : 68
45 : 91
49 : 71
50 : 78
48 : 80

25
23
20
18
17
13
11
10
9
8
Josef Gassmann
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Základní škola informuje
 Proběhl zápis do 1. třídy
K zápisu se letos dostavilo celkem 28 dětí. Z výsledků zápisu vyplynulo, že 27
dětem bude vystaveno rozhodnutí o přijetí, ale bude záležet na rodičích, zda dítě do
školy v září přivedou, či nikoli.
Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, je potřeba
písemně požádat ředitelství ZŠ Kelč. K odkladům není možné uznat jiný důvod než
nedostatečnou fyzickou či psychickou vyspělost.
§ 37 školského zákona - Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31.
května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 Pythagoriáda
Tato matematická soutěž proběhla v pátek 11. února za účasti 49 žáků z 6. - 8.
ročníku. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké mají logické myšlení při řešení náročnějších
příkladů.
Pro představu, o jaké typy úloh se jedná, uvádíme příklady, které v minulosti řešili
např. sedmáci:
1. Sečtěte čísla DCXXVII a CDXXII. Jejich součet zapište opět římskými číslicemi.
2.
Určete
sté
číslo
řady
tvořené
podle
určitého
pravidla.
1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, . . .
3. Na rybníce rostou lekníny. Každý den se jejich počet zdvojnásobí. Celá hladina se
pokryje za 10 dní. Za kolik dní se pokryje polovina plochy hladiny?
4. Hodiny se pravidelně předcházejí o 5 minut za den. Za jak dlouho od seřízení budou
opět ukazovat přesný čas, jestliže je po celou dobu nebudeme seřizovat?
5. Narýsujte čtverec a tři přímky, které ho rozdělí na 6 částí.

Letošní výsledky soutěže byly následující:
6. třída: se stejným počtem bodů skončili Aleš Klvaňa, Tomáš Plesník a Jiří
Tomášek.
7. ročník: 1. a 2. místo obsadili Barbora Indruchová (7.A) a Martin Mánek
(7.B),
3. místo získali (opět všichni se stejným počtem bodů) Anna Hlavicová a
Klára Stržínková (obě 7.A), Karel Hradil a Martin Jiříček (7.B).
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8. třída: 1. Markéta Pastrnková, 2. Ondřej Málek, 3. Zuzana Machačová,
Patricie Plesníková, Tereza Zetková.


Ministerstvo školství vydalo vybrané ukázky z tzv. vzorového ŠVP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Výzkumným ústavem
pedagogickým v Praze a se zástupci základních škol a fakult vzdělávajících učitele
připravilo ukázky vybraných kapitol školního vzdělávacího programu (ŠVP), které
by měly základním školám pomoci reagovat na problémy s ŠVP. Tyto problémy
popsala Česká školní inspekce (ČŠI) v tematické zprávě Inspekční hodnocení
školních vzdělávacích programů za období 2007–2010 a ve Výroční zprávě ČŠI za
školní rok 2009/2010.
Cílem předkládaných ukázek vybraných kapitol ŠVP je metodicky podpořit ty
základní školy, které si z různých důvodů nejsou jisty, zda zvládly tvorbu ŠVP, zda
při jeho úpravách postupují správně a zohledňují všechny důležité aspekty
vzdělávání. Navíc předkládané materiály mohou v době, kdy ZŠ přistupují
k hodnocení výuky podle ŠVP (ať už průběžně, nebo po uzavření určité etapy
vzdělávání), sloužit k porovnání jejich ŠVP s doporučeným vzdělávacím
obsahem uvedeným v příkladech učebních osnov.
Jako nejproblematičtější se z pohledu ŠVP jeví rozvržení vzdělávacího obsahu do
jednotlivých ročníků ZŠ, realizace průřezových témat a rozvoj klíčových
kompetencí. Předkládané materiály proto zahrnují návrh učebního plánu pro
1. a 2. stupeň ZŠ s rozpracováním týdenních časových dotací v jednotlivých
ročnících pro stěžejní vyučovací předměty a příklad zpracování učebních osnov
vyučovacích předmětů Český
jazyk
a literatura,
Anglický
jazyk
a Matematika. Vzhledem k tomu, že jsou tyto vyučovací předměty součástí
mezinárodních srovnávání výsledků vzdělávání žáků a zároveň představují základy
pro rozvoj dovedností v dalších oblastech vzdělávání, lze je považovat za stěžejní.
Uvedené materiály nejsou závazným vzorem, ale ukázkou toho, jak lze ke
zpracování těchto částí ŠVP přistoupit. Pokud se škola rozhodne využít
nabízené materiály, je třeba, aby je vždy upravila podle svých podmínek a
potřeb – stále zůstává zachován velký prostor pro autonomní postavení
školy. Každý učitel i škola může tyto ukázky vybraných kapitol posuzovat ze
svého pohledu a porovnávat je s dřívějšími vzdělávacími programy, se svým ŠVP,
se svými učebními osnovami, se svými tematickými plány, se svými zkušenostmi
apod. a nalézat při tvorbě učebních osnov i jiná, stejně efektivní řešení (například
jiné členění vzdělávacího obsahu do jednotlivých ročníků).
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Zdroj: www.msmt.cz
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Mateřská škola informuje
Tentokrát o tom, co se v Mateřské škole událo a co nás
s dětmi čeká v následujícím jarním měsíci. Kromě výchovně
vzdělávací práce na téma „Jaro ťuká na vrátka, probouzí se
příroda i zvířátka“ nabízíme dětem spoustu zábavných a
prožitkových činností.
V uplynulém období nás navštívilo v mateřské škole
kouzelnické „DUO WALDINI“ z Mikulova s poutavým
magickým programem plným kouzel, která si vyzkoušely i děti.
V pondělí 7. března přijelo za dětmi loutkové divadlo „MYŠKA“ s pohádkou „O
Budulínkovi“.
Ve středu 16. března se konal v mateřské škole „Den otevřených dveří“ a Zápis dětí
do Mateřské školy Kelč. Rodiče měli možnost prohlédnout si prostředí celé mateřské
školy, na jehož výzdobě se podílely svými pracemi i děti. Budoucí předškoláčci si zase
ve třídách společně pohráli a mnohým se pak ani nechtělo jít domů.
V úterý 22. března dopoledne navštívily starší děti Městskou knihovnu v Kelči, v rámci
tématického programu „Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním
vzdělávání“.
Odpoledne se v MŠ uskutečnila „Keramická dílna“ pro děti s rodiči, kterou vedl pan
Zdeněk Švehlík. Akce byla motivována Dnem matek a měla velký úspěch a určitě ji
budeme opakovat.
V jarních měsících se zaměříme na preventivní výchovu.
Ve středu 23. března k nám do mateřské školy přijelo Divadlo „ŠIKULKA“ se třemi
výchovnými pohádkami s názvy „Polámané hračky“, „O lakomé Markétce“, „Otík a
zápalky“. Brzy navštívíme Hasičský dům v Kelči, kde se děti seznámí s požární
technikou.
V dubnu se budeme věnovat také dopravní výchově na téma „Co máš dělat na
červenou. Předškolák by měl už znát základní pravidla silničního provozu a vědět, že je
v ohrožení i jako chodec“. Zapojíme se do soutěže Policie ČR územního odboru
Vsetín na téma s názvem „Kamarádím s poldou“. Do mateřské školy pozveme
policistu na přátelskou besedu s dětmi.
Každý rok v dubnu slavíme Den Země. Svým správným přístupem k přírodě dáváme
Zemi dárky.
V úterý 5. dubna k nám přijede Divadlo „SMÍŠEK“ s „Jarní pohádkou a kapříkem
Toníkem“. V pondělí 18. dubna půjdou všechny děti do KINA v Kelči na film „Velká
sýrová loupež“.
K jaru také bezesporu patří Velikonoce. Na tyto svátky jara se děti moc těší. Společně
připravujeme velikonoční výzdobu, malujeme a zdobíme vajíčka, pečeme velikonoční
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beránky a perníčky, pleteme pomlázky. Paní učitelky zahrají dětem pohádku s maňásky
„O kohoutkovi a slepičce“ v našem Kašpárkovém divadélku. Ve třídě nejstarších
předškoláků uspořádáme „velikonoční tvoření“ pro děti s rodiči. S dětskými
výtvarnými pracemi se zúčastníme také „Velikonoční výstavy“ v Kulturním domě
v Kelči, která se koná 9. – 10. dubna.
V pátek 29. dubna nezapomeneme ani na starou tradici „Slet čarodějnic“.

Přejeme všem veselé Velikonoce a dobrou náladu s jarním sluníčkem.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Odborné učiliště informuje

Odborné učiliště informuje
Školní rok 2010 / 2011 se blíží ke třetímu čtvrtletí a my bychom chtěli zavzpomínat
na to, co se v minulém čtvrtletí událo. Nebudeme jen vzpomínat, ale také se
podíváme dopředu, co nás ještě čeká.
I když paní zima už zanechává stopy jen na horách a jaro je už v plném proudu, rádi
na ni ještě aspoň jednou vzpomeneme. Žáci prvních ročníků měli možnost se
v lednovém týdnu věnovat zimním radovánkám. Své lyžařské umění zdokonalovali
na týdenním lyžařském kursu na Trojáku, který zaštiťoval jako vedoucí pan Jan
Čech.
Nejen sportovní činnost je v náplni osnov, ale výuku obohacují různé odborné
exkurze. V lednu žáci prvního ročníku - prodavačské práce a praktická třída
navštívili pěstitelskou pálenici, která má v Kelči dlouholetou tradici. Zde měli
možnost podívat se na výrobu ovocného destilátu, moštu a sušeného ovoce.
V únoru pak žáci druhého ročníku - pečovatelské práce navštívili nemocnici
v Hranicích. Zde si prohlédli jednotlivá oddělení. Nejdéle se zastavili na oddělení
pro dlouhodobě nemocné, kde mnozí naši studenti budou vykonávat praxi ve
třetím ročníku.
Také žáci prvního ročníku zahradnického oboru byli na pravidelné exkurzi
v partnerské zahradnické firmě Jan Čech. Zde si mohli porovnat vlastní výpěstky
s těmi ve firmě a obohatit tak své znalosti o nové druhy rostlin.
Ve škole probíhá minimální preventivní program, který mimo jiné zahrnuje také
různé besedy a přednášky. Během těchto dvou měsíců proběhly tři besedy a žáci
se mohli něco víc dozvědět například o rodině, zamilovanosti, lásce a vztazích,
temperamentu a osobnosti, ale také neméně zajímavou byla přednáška
o Holocaustu.
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V rámci netradičních metod výuky během měsíců února a března proběhly na
našem učilišti různé akce, které měly za cíl zjistit mezi žáky, jak jsou na tom se
svými vědomostmi a dovednostmi. Jednou z takovýchto činností jsou oborové
učilištní soutěže. Například u oboru prodavač se žáci poprali s vědomostním
testem a s obrázkovou doplňovačkou. Následovalo balení bonboniéry na čas, kde
se hodnotil samozřejmě i vzhled. Další část probíhala za obslužným pultem, kde
žák vážil zboží na váze a následně účtoval nákup na pokladně, po ukončení nákupu
musel žák do určité částky vrátit peníze. Také u oboru zahradník proběhla oborová
soutěž a tam žáci měli řešili také vědomostní test a poté měli uvázat kytku
s manžetkou ze suchých květů.
V dalších měsících proběhne jarní část meziučilištních sportovních soutěží, které
zahájí utkání ve stolním tenise v Hlučíně. Na další sportovní učilištní soutěže
budou navazovat odborné soutěže Například zahradnické zámecké vázaní
s mezinárodní účastí zahrádkářského svazu Praha a místní zahrádkářskou
organizací v Kelči. Soutěž připravuje i pečovatelský obor s účastí týmů z celé
Moravy. Koncem března se do meziučilištních odborných soutěží zapíší i naši
zedníci, kteří se zúčastnili soutěže učňů stavebních oborů v Hradci Králové, více na
www.suso.cz. Vrcholem mimoškolní jarní činnosti bude Mezinárodní výjezd učitelů
a žáků na Slovensko do partnerského odborného učiliště Ladce v rámci programu
Comenius.
Zpracovali: Mgr. J. Orlová, H.Stromšíková, L. Staňková, P. Honešová, René Kolařík

Odborné učiliště Kelč, vedení školy a organizační tým si Vás dovoluje pozvat na 4.ročník

Kelečského zámeckého vázání
6.4. 2011
v prostorách nových zahradnických pracoven u kotelny
od 9:00 do 13:00
Soutěžním úkolem bude vědomostní test, převislá svatební kytice a vypichovaná svatební
vazba do misky. Celá akce proběhne pod záštitou Českého zahrádkářského svazu v Kelči.
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Redakční rada
V minulých měsících proběhl dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda jsou
občané spokojeni s úrovní místního tisku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří dotazník vyplnili, ale především
těm, kteří využili možnosti vyjádřit se podrobněji. Některé nápady a návrhy změn
jsou totožné s návrhy redakční rady, jiné pomohou přispět ke zkvalitnění práce
a ve výsledku v lepší a kvalitnější Zpravodaj.
(MS)
Dotazník vyplnilo 201 respondentů, pro potřeby průzkumu se dále pracovalo s počtem 198.
Pravidelně Zpravodaj kupuje 153 občanů, 41 několikrát za rok, 3 čtvrtletně a 1 pololetně.
S četností je spokojeno 191 dotazovaných, 6 se nevyjádřilo a pouze 1 uvedl, že je nespokojený.
Celý výtisk čte 170 občanů, 28 si vybírá rubriky. Pořadí rubrik dle zájmu: MěÚ informuje,
kultura, program kina, školství, sport, články zájmových spolků, apod.
Formát i styl vyhovuje téměř všem, 21 občanů by uvítalo výtisk barevně.
Objevovaly se poznámky, že by si Zpravodaj zasloužil lepší grafiku, ale s vědomím,
že je to otázka peněz.
O připravovaných akcích je informováno 177 občanů, 11 uvedlo, že informováno není
a 10 se nevyjádřilo. O budoucích rozhodnutích není dostatečně informováno 35 občanů(!),
20 odpovědělo, že neví a 141 občanů podle výsledků informováno je. (budoucím rozhodnutím
bude věnována větší pozornost)
Překvapivým výsledkem byla otázka financí. Z celkového počtu dotazovaných jich
117 odpovědělo, že by Zpravodaj neměl být distribuován zdarma, 15 se nevyjádřilo a 66 by
zpravodaj zdarma uvítalo. Prodejní cena 5 Kč za kus se zdá být přiměřenou pro naprostou
většinu (189), pouze pro 9 je cena nepřiměřená. Náklady na jeden výtisk se pohybují v průměru
mezi 10 až 15 Kč, což správně odhadovalo jen 35 respondentů, 109 si myslí, že náklady jsou
nižší a naopak 17 občanů si myslí, že jsou vyšší. 37 dotazovaných si náklady netrouflo
odhadnout.
Dotazník vyplnilo 132 žen a 66 mužů, převážně středního a staršího věku.
Výsledky průzkumu jsou důležitým podkladem pro práci redakční rady, která si klade za cíl
zvýšit úroveň místního tisku. Připomínky, kritika i návrhy občanů, které se v dotaznících
objevily, jsou pro nás inspirativní. V dalších číslech Zpravodaje se tomu budeme podrobněji
věnovat.(zápisy z usnesení, příspěvky spolků a organizací, příspěvky z místních částí, práce
radnice, zastupitelů, atd).

Žádáme přispěvatele, aby dodržovali termín uzávěrky. Příspěvky dodané po
termínu nebudou zařazeny v aktuálním čísle Zpravodaje.
Uvítáme z řad veřejnosti kohokoliv, kdo by s námi chtěl spolupracovat. Vítáni
jsou přispěvatelé, grafik, žurnalista – prostě lidé se zájmem pracovat ve prospěch
(redakce)
obce pravidelně a rád. ☺
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Očima pana o.Jana Bleši
Velikonoce
Milovaní bratři a sestry, vážení spoluobčané, děkuji opět
představitelům radnice i redaktorům za prostor a příležitost
pozdravit Vás a informovat o dění v naší kelečské farnosti.
První tři měsíce letošního roku utekly jako voda v Juhyni, jen tu
plesovou sezonu jsme měli letos trochu delší. Děkuji všem, kdo jste
přišli na farní ples i za příznivé ohlasy, které akci provázely. Děkuji
za pochopení a omlouvám se všem, kdo se museli spokojit
s gulášem namísto řízku, protože počet návštěvníků překonal
očekávání organizátorů. Těm patří můj vřelý dík za trpělivost
a vytrvalost při přípravě, realizaci i úklidu. Paní Jandové patří velké
díky za nacvičení příchodu kelečských měšťanů z doby Raisovy
a staročeských tanců, které v kostýmech předvedli manželské páry
a zopakovali tak vystoupení sepsané před desítkami let.
První čtvrtletí končí, na Velikonoce si ale letos ještě trochu počkáme,
byť jindy začínají už koncem března. Jak se vlastně datum
Velikonoc stanovuje? Ty letošní budou totiž skutečně v nejpozdějším
termínu, jak jen mohou být, a může za to tak nějak měsíc v úplňku.
Pro Boží Hod velikonoční, den kdy křesťané slaví zmrtvýchvstání
Pána Ježíše, platí, že je to neděle po prvním jarním úplňku. Krásný
úplněk jsme na obloze viděli v noci ze soboty 19. na neděli
20. března, jenže to byla ještě astronomická zima. Jaro začalo
21. března a první jarní úplněk přijde po 28 dnech od minulého,
tedy 18. dubna. To bude pondělí, a tak neděle Vzkříšení připadne
letos až na 24. dubna.
Datum Velikonoc je letos výjimečné. Mnoho dalších skutečností
provázejících největší křesťanské svátky probíhá každoročně:
Na popeleční středu a několik dní poté přijímali křesťané na čelo
znamení popelem - vyjádřili tak ochotu během čtyřiceti postních dní
usilovat o skutky pokání - modlitbu, sebezápor a dobročinnost
a dosáhnout vnitřního obrácení. Každý týden se v pátek a v neděli
při křížové cestě schází věřící k modlitbě křížové cesty. V rozjímání
nad čtrnácti zastaveními - okamžiky Ježíšova posledního dne
v lidském těle - prohlubují své pochopení významu jeho oběti pro
svůj život. Čtvrtou postní neděli, letos 3. dubna, bude pro
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návštěvníky nedělních bohoslužeb připravený misijní koláč - tácek
se sladkým pečivem za dobrovolný dar ve prospěch misií.
Vyvrcholením doby přípravy na Velikonoce je Svatý týden. Začne
květnou nedělí a požehnáním jívových ratolestí, které pak poneseme
v průvodu na památku Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma. Na zelený
čtvrtek připadá připomínka Ježíšovy poslední večeře s apoštoly, jeho
smrtelné úzkosti v Getsemanech a zatčení po udání Jidášem. Velký
pátek je pro křesťany dnem přísného postu v jídle, myslíme
na Ježíšovo odsouzení a smrt ukřižováním. O třetí hodině se
naposledy modlíme křížovou cestu a večer se konají obřady uctívání
kříže, čtení pašijí a přímluvy za celý svět. Na bílou sobotu je
v otevřeném kostele znázorněn Ježíšův hrob, kam se chodí věřící
poklonit a pomodlit během celého dne. Vyvrcholením slavení je
noční bohoslužba s žehnáním ohně a křestní slavností. Na Boží Hod
se žehnají pokrmy a dobu velikonoční celých sedm týdnů provází
radostný zpěv "Aleluja!", který se během postu vynechával.
Na bohoslužby svatého týdne srdečně zvu jménem celého farního
společenství všechny pokřtěné. Zvu i hosty - vždyť během letošních
Velikonoc přijmou v našem kostele, dá-li Bůh, svátost křtu také
dospělí, kteří se jeden školní rok připravovali, a taková příležitost je
otevřená i dalším. Vás, bratři a sestry ve víře v Krista povzbuzuji
k dobrému prožití postní doby. Ať je velikonoční radost znamením
i našim drahým, že Ten, který pro nás umřel, už neumírá, smrt nad
Ním nemá moc a s Ním budou mít podíl všichni, kdo milují Boha
nade všechno a bližního jako sebe.
o. Jan Bleša

INFORMACE o akcích:

V pátek 8. dubna v 19 hodin bude ve farním kostele v Kelči
vystoupení souboru Avonotaj ze Šumperka,
který zpívá a hraje židovskou hudbu.
Vstupné dobrovolné.
***
V neděli 10. dubna se uskuteční křížová cesta pro mládež. Za příznivého
počasí půjdeme na Strážné. Sraz účastníků u farního kostela ve 14.00 hod.
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Právní rubrika
Co s majetkem – pokračování výkladu o smluvních převodech majetku.
Tuto část našeho výkladu uvedeme malou odbočkou do historie s pokusem vysvětlit vývoj
občanského práva na území dnešní České republiky. Do tohoto práva totiž patří předmět našeho
výkladu.
Začalo to ukončením 1.světové války z let 1914–18. Dne 28.října 1918 vzniká Československá
republika. Jejími částmi se stávají území, která měla vlastní historický vývoj. Byly to země
Česká a země Moravská jako součást Českého království, kde v té době platily předpisy platné
v Rakousku jako součásti Rakouskouherské monarchie, bylo to Slovensko a Podkarpatská Rus,
kde platily předpisy jako v Uhersku jako součásti výše uvedené monarchie a konečně
tzv. Hlučínsko, kde platily předpisy platné v tehdejší Německé říši.
Odpovědným a složitým úkolem tehdejších zákonodárců bylo tento stav změnit
a vytvořit právo nově vzniklého státu, který se má stát demokratickým, jako republika
s prezidentem s omezenou pravomocí. Jejich rozhodnutí bylo moudré: Na všech územích nově
vzniklé republiky ponechat tam platné zákony a předpisy a tyto postupně nahrazovat novými
platnými pro celou republiku.Obtížnost tohoto procesu zvyšovaly prohlubující se sociální
problémy a národnostní otázky vzbuzené nastupujícím nacionalizmem v Německu a také
nespokojenost části obyvatelstva Slovenska, očekávajícího spíše republiku federální anebo
dokonce samostatný stát.
Do roku 1938 bylo vydáno mnoho zákonů upravujících mnoho oblastí společenského
a hospodářského života – nebyl ale schválen nový občanský zákon a obchodní zákoník a zůstal
v platnosti občanský zákoník z roku 1811 a obchodní zákoník z roku 1862.
V říjnu 1938 došlo k rozbití Československa: Část území – tzv. Sudety – byly přiřazeny
k tehdejší Německé říši, část území k Polsku / Těšínsko / a část území k Maďarsku / jižní
Slovensko a část Podkarpatské Rusi./ K březnu 1939 došlo k vytvoření tzv. Protektorátu Čechy
a Morava a samostatného Slovenského státu bez území obsazeného v říjnu 1938 Maďarskem.
Během 2.světové války od 1.září 1939 do 8.května 1945 nedošlo k žádným změnám na úseku
občanského práva. To se změnilo ihned po ukončení války vydáváním prezidentských dekretů
o znárodnění majetku velkých firem, nepřátelům republiky a majetku odsunutých Němců. Další
vlna znárodnění proběhla po komunistickém puči v únoru 1948. Dále došlo k rozsáhlému
rušení malých podniků a živností,vytváření zemědělských družstev. Novému režimu nemohly
vyhovovat předpisy, které upravovaly práva a povinnosti při správě majetku v režimu
soukromého majetku.
Urychleně byl vydán nový občanský zákoník s platností od 1. ledna 1951 a řada zákonů, které
upravovaly vlastnické poměry státního majetku, který velmi narostl provedeným znárodněním
soukromých podniků. Tento občanský zákoník z roku 1951 byl již k 1. lednu 1964 nahrazen
novým občanský zákoníkem, který v podstatě platí dosud. Bylo k němu vydáno mnoho novel,
pracovalo se na novém občanském zákoníku, ale k jeho schválení v parlamentu dosud nedošlo.
V dřívějších pojednáních jsme vysvětlili zásadní pravidla a podmínky, které musí být splněny
při platných převodech majetku na straně majetek převádějícího i majetek nabývajícího,
o způsobilosti k právním úkonům, o jednání mezi smluvními stranami před uzavřením
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smlouvy, o možnosti zastoupení při uzavírání smlouvy, o možnosti odstoupení od návrhu
na uzavření smlouvy i od uzavřené smlouvy, o možnosti uzavřít smlouvu ve prospěch třetí
osoby i o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě. Jsou to informace, které můžeme využít
v době, kdy budeme rozhodovat o konkrétním způsobu převodu majetku.

Po tomto úvodu přistoupíme v dalších pojednáních k vysvětlování smluvních typů,
které dosud platný občanský zákoník nabízí k uskutečnění převodu majetku. Jedná
se o tyto typy smluv:
1. Kupní smlouva 2. Směnná smlouva 3. Darovací smlouva.
Jsou to smlouvy, které jsou součástí tzv. práva závazkového. O nich pojednáme
v dalších pokračováních.
JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Oprava chyby v článku pana JUDr. Víta Jiříčka – Zpravodaj č. 3/2011, str. 24, odst.7.

Správné znění:
…Mimo to může účastník od smlouvy odstoupit v případě, že smlouvu uzavřel
v tísni za n á p a d n ě nevýhodných podmínek. …
Za tiskovou chybu se autorovi omlouváme. (redakce)

Jubileum
Slyšíme li jméno Vlastimil Bubník, vybaví se nám hokejista, ale málokdo
už ví, že tento vynikající sportovec s neobyčejným sportovním nadáním,
se narodil v Kelči ( 18. 3. 1931 ).
Zúčastnil se 4 zimních olympiád, hrál ve 127 mezinárodních utkáních,
v nichž střelil 121 gólů.
Úspěšný byl i ve fotbalu - 11 reprezentačních utkání, 4 góly.
Na přelomu 50. a 60. let patřil k nejlepším hokejistům Evropy.
V roce 1997 ho IIHF zařadila do své Síně slávy.

(A.S)
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Různé

Rodinné centrum Slůně Kelč
V březnu oslavilo Rodinné centrum Slůně 1. narozeniny. Na malou slavnost
přijal pozvání pan starosta ing. Karel David. Byli jsme rádi, že jsme mu mohli předvést,
co jsme za jeden rok fungování dokázali, jak centrum pracuje a kolik jej navštěvuje dětí
s rodiči. A upřímně – moc se mu ve Slůněti líbilo. Obdržel od nás malý dárek
v podobě DVD s dokumentem o činnosti centra. Děti v toto slavnostní dopoledne
zhlédly maňáskovou pohádku a nakonec jsme se všichni pustili do výborného
narozeninového dortu.
A my samozřejmě pokračujeme dál… na duben jsme připravili tento program:
 pondělí 4.4. v 9:30 hodin – Dopoledne
s knihou – představení knižních novinek pro nejmenší
 úterý 12.4. a pondělí 18.4. v 9:30 hodin – Velikonoční tvoření
 úterý 12.4. v 10:30 hodin – Lepek a tekuté kaše - kdy začít s podáváním, ideální
přechod na pevnou stravu
 úterý 26.4. v 9:30 hodin – Malování na sklo
 pondělí 2.5. v 9:30 – Zdobení dortů živými květy – názorné ukázky
Ve středu 6. dubna máme opět otevřeno odpoledne od 16 do 18 hodin.
Na květen připravujeme burzu jarního a letního oblečení, potřeb a hraček pro děti
do 7 let. Podle zájmu bychom určitě tuto burzu na podzim zopakovali. Bližší
informace a termín konání zveřejníme
v květnovém Zpravodaji a na webových
stránkách www.rcslune.mypage.cz.
Naše centrum hledá muže či ženu na výuku
angličtiny pro nejmenší, jelikož stávající vyučující
z důvodu přípravy na státnice bude muset svou
práci přerušit. Dětem se výuka velice líbí, jsou
hodné a pozorné. Samozřejmě se jedná o
honorovanou práci vhodnou např. pro studenty
angličtiny či seniory s dobrou znalostí anglického
jazyka.
Zájemci
mohou
napsat
na
rcslune@seznam.cz.

Zdeňka Smahlová, RC Slůně Kelč
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Také v naší obci můžeme využívat služeb DISPEČEREK
Jak už dnes všichni víme, technologie komunikací jde neustále dopředu,
mobilní telefony má téměř každé dítě i babička s dědečkem. Znalost
internetového připojení a jeho nesporných výhod nezůstává pozadu.
A tak pokud potřebujete opravit střechu, vyměnit okna, udělat nové
rozvody vody nebo elektřiny či vyrobit nábytek a chcete si vybrat
kvalifikovaného řemeslníka, navštivte portál www.dispecerka.cz a
využijte výhod, které Vám nabízí.
• Najdete si tady svého řemeslníka nebo službu ve svém nejbližším okolí.
• Při nepříjemné havárii voláte dispečink havarijního servisu.
• Můžete vybírat i podle fotografií prací řemeslníků, které Vám pomohou při
rozhodování.
• Napíšete krátký požadavek na práci vybranému řemeslníkovi anebo práci
zadáte všem řemeslníkům v oboru a můžete posoudit jejich podmínky. Díky
vnitřnímu systému u Dispečerky se Vám řemeslník sám ozve.
• Pokud neradi píšete, můžete volat přímo řemeslníkům, nebo zavoláte
dispečerce.
• Vytvoříte si vlastní vizitkář vybraných řemeslníků, nepotřebujete ani tužku a
papír.
A co má dispečerka pro řemeslníky?
Hned několik služeb. Opět jsou vzájemně propojeny a úzce spolu souvisí.
• V první řadě máte u dispečerky svou vlastní internetovou stránku – abyste
ukázal, co umíte. Je to kompletní prezentace Vaší řemeslné dovednosti.
• Máte podporu dispečerek – každý řemeslník má „svou“ dispečerku, která
poskytuje zázemí s asistenčními službami. Pomáhá Vám při Vašem
podnikání.
• Na základě Vaší prezentace si Vás lehce najdou zákazníci. Dispečerka Vás o
poptávkách informuje, i když nejste připojeni k internetu. Využíváte všech
předností nových technologií, aniž si to uvědomujete.
Více informací pro řemeslníky poskytne i Váš obecní úřad, představu ujasní portál
www.dispecerka.cz, nebo volejte přímo dispečerkám na tel. číslo 774 738 738,
případně pište mail na info@dispecerka.cz
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Inzerce

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.
KAMENICTVÍ
PAVLIŠTÍK JAROSLAV
Kunovice 207 PSČ.756 44 p. Loučka
Tel.608948280
Email- pavlistikjaroslav@seznam.cz
VÁM NABÍZÍ :
-veškeré opravy a rekonstrukce stávajících hrobů,broušení teraca.
-výroba a montáž nových pomníků, betonování základů.
-sekání a obnova písma zlato-stříbro-bílé, černé, bronzové, plastické
-prodej a montáž náhrobních doplňků:
lampy-vázy-mísy-vitríny-rámečky-kříže, provedení -nerez-bronz-žula.
používaný materiál: žula, pískovec, mramor,
teraco.
zaměření zakázky zdarma,dodací lhůty 3-5 týdnů dle náročnosti zakázky.
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Česká podnikatelská pojišťovna
Marie Frydrychová
Obchodní zástupce
V pohodlí Vašeho domova si můžete pořídit
- Kapitálové životní pojištění - dospělých
- dětí a vnoučat
- důchodové
- rizikové
- pojištění úvěru
-

Investiční životní pojištění
Úrazové pojištění pro 2 dospělé a až 5 dětí od 0,001 % poškození
Pojištění nemovitostí a domácností
Penzijní připojištění a stavební spoření České spořitelny
Povinné ručení a havarijní pojištění

Stačí jen zavolat na číslo 731 135 404 a domluvit si schůzku.
Těším se na Vaše zavolání.

Cukrárna U Omladiny
přijímá objednávky na velikonoční svátky. Na minizákusky a také na zákusky
běžně prodávané v cukrárně U Omladiny.
Příjem objednávek se uskuteční od 1 .4. do 15. 4. 2011.
Odpovědný vedoucí - Bohumila Škodová - Tel.: 606 327 014

MILENA ŠIMÁČKOVÁ – pedikúra
(Kelč, budova kina)
PO – PÁ
8,30 – 15,30 hodin.
Tel.: 736 161 034
25

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2011

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
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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. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku.
*****************************************************************************************

AUTODOPRAVA HUMPLÍK VÁCLAV
Nabízí: prodej a rozvoz sypkých materiálů
-písek žlutý/Strážnice/
-štěrk/Hulín/ 777090756
-štěrk tříděný /Hustopeče/
-dk Hrabůvka frakce od 4-8 do 0-150
-zásypový materiál
-lomový kámen aj.
-Zemní práce
-Ukládka stavební suti
KONTAKT: 777 090 756, 776 765 972
*****************************************************************************************

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 příštího čísla je 20. dubna 2011.
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Společenská rubrika
60 let
Marie Klabačková
Josef Chvatík
Vlastimil Kleibl

Kelč
Kelč
Kelč

85 let
Anna Plesníková

Kelč

88 let

65 let
Josef Tvrdoň
Jarmila Porazilová
Marie Klvaňová
Ludmila Kuběnová
Oldřich Nehyba
Ludmila Pelcová

Marie Horáková
Ludmila Strnadlová

Kelč
Kelč
Němetice
Kelč
Lhota
Kelč

90 let
Jindřiška Škařupová Kelč

93 let
Antonie Hašová

70 let
Jaroslava Rolincová

Němetice

Komárovice

95 let
Marie Chvatíková

75let
Jan Rušar

Kelč

Narození
Klára Dzujíková
Michal Trávníček
Radek Vacula
Alžběta Hradilová

Úmrtí
Karel Minář
Karel Stříteský
Marie Sehnalová
Pavel Plesník
Josef Polášek

84
91
85
69
58

let
let
let
let
let

Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
Kelč
Komárovice
Kelč
28

Kelč
Kelč
Kelč
Komárovice

Kelč

