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Městský úřad informuje
USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 18.12. 2014
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
– Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30. 9. 2014 dle
předložené zprávy.
– Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2014 –
rozpočtové opatření č. 8/2014 a 9/2014.
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2014 – rozpočtové
opatření č. 10/2014.
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 dle § 13 odst. 2
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, takto: do
schválení nového rozpočtu bude město Kelč hospodařit měsíčně ve výši 1/12
rozpočtu roku 2014.
– Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 182/2014/KŘ z dílčího přezkoumání
hospodaření města Kelč za rok 2014 a ukládá účetní MěÚ napravit méně závažné
chyby a nedostatky uvedené v čl. B zprávy.
– Zastupitelstvo schvaluje určeným členem zastupitelstva dle § 47 odst. 1 a 4, § 514
odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a 3 a § 55 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, pana
starostu Ing. Karla Davida pro spolupráci s úřadem územního plánování
Městského úřadu Valašské Meziříčí.
– Zastupitelstvo jmenuje starostu Ing. Karla Davida zástupcem města Kelč
ve sdruženích a dobrovolných svazcích obcí, ve kterých je město Kelč členem.
– Zastupitelstvo schvaluje Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové
zóny Kelč pro období 2015 – 2019 dle předloženého materiálu.
– Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OVS/1448/2014OVSM k pozemkům p.č. 682/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 682/4
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Němetice z vlastnictví České republiky-Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha
do vlastnictví města Kelč.
– Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1393/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 26 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město, odměřeného z pozemku
p.č. 1393, podle geometrického plánu č. 499-619/2014 ze dne 12.11.2014,
zhotovitel Ing. Luděk Palát-Geodetické práce, Juřinka 147, Valašské Meziříčí,
Petru Pavlištíkovi, Kelč č.p. 93 za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
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– Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 659/64 zahrada o výměře 586 m 2
a p.č. 659/66 ostatní plocha o výměře 1148 m2 v k.ú. Komárovice, odměřených
z pozemků p.č. 659/13 a 659/42, podle geometrického plánu č. 134-1107/2014
ze dne 6.10.2014, zhotovitel Ing. Libor Michna-Geodetické práce, Karafiátova
1306, Valašské Meziříčí, Zdeňku Pajdlovi, Kelč č.p. 227 za cenu 20 Kč/m2
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
– Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemku p.č. 404/8, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 494 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město, odměřeného z pozemků
p.č. 275/1, 277, 404/8, 404/9, 424/2 a 424/13 podle geometrického plánu č. 497614/2014 ze dne 10.11.2014, zhotovitel Ing. Luděk Palát-Geodetické práce,
Juřinka 147, Valašské Meziříčí, darovací smlouvou od Jakuba Štěpána, Kelč
č.p. 512 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
– Zastupitelstvo schvaluje volbu předsedů a členů osadních výborů v místních
částech Babice, Komárovice, Lhota a Němetice:
OV Babice
- předseda Dušan Kopečný, Kelč-Babice č.p. 10
OV Komárovice – předseda Ludmila Miškaříková, Kelč-Komárovice č.p. 26
OV Lhota
- předseda Josef Pavelka, Kelč-Lhota č.p. 32
OV Němetice
- předseda Ing. Antonín Jiříček, Kelč-Němetice č.p. 80
Jmenovité složení výborů je přílohou tohoto usnesení.
*******************************************************************

Na úpravu školní zahrady MŠ Kelč byla získána dotace
z Ministerstva životního prostředí ČR
Město Kelč dokončilo investiční akci s názvem „Jaro, léto, podzim, zima,
na zahradě je to prima“. Realizovaný projekt byl spolufinancován z Operačního
programu životní prostředí (č. projektu CZ.1.02/7.1.00/14.23054, akceptační číslo
14176437). Celkové náklady projektu byly ve výši 716 512 Kč, dotace byla
poskytnuta ve výši 634 569 Kč, zbývající částku uhradilo město Kelč ze svého
rozpočtu. Díky realizaci akce za dotační podpory Ministerstva životního prostředí
ČR došlo k vybavení školní zahrady mateřské školy herními prvky, což zlepší
pohybové vyžití dětí na školní zahradě i jejich environmentální povědomí díky
přírodě blízkým materiálům použitých u jednotlivých herních prvků. V rámci
projektu byla dodána na příklad nová trojtabule, venkovní xylofon, zvonkohra,
ohniště s lavičkami, tunel v kameni či zelená učebna. Vysazeno bylo také živé
vrbové teepee a vrbový tunel.
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Platby v roce 2015
Poplatek za odpad: (OZV č. 3/2012) - splatnost do 30. 6. 2015
Částka činí 480 Kč na osobu a rok.
Poplatek za psa: (OZV č. 2/2011). – splatnost do 30. 6. 2015
100 Kč za psa v rodinném domě, 500 Kč v bytovém domě. Za druhého
a dalšího psa základní sazba + 50% navíc.
Povinnost přihlásit psa má každý majitel či držitel psa staršího
3 měsíců!!! Ohlašovací povinnost platí i v případě odhlášení psa
z evidence!
Nájem za pozemek, zahrádku – splatnost dle smlouvy
Výše nájmu je uvedena ve smlouvě.

Systém výběru poplatků a nájmů:
Do každé domácnosti budou koncem měsíce ledna zaslány složenky se stanoveným
poplatkem (odpad, pes) dle evidence k 1. 1. 2015. S ústřižkem od zaplacené
složenky je nutné se dostavit na městský úřad k vyzvednutí nálepky na popelnici.
V případě platby za pozemek či zahrádku je výše nájmu a splatnost uvedena ve
smlouvě.
Poplatky lze uhradit:
 Složenkou na poště
 Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím
 Hotově do pokladny MěÚ Kelč – od pondělí 2. 2. 2015

Pokladna
Pondělí

8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin

Středa

8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin
(MS)
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Kultura

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KELEČSKO
si vás dovoluje srdečně pozvat na

XXVIII. MYSLIVECKÝ PLES,
který se uskuteční v sobotu 17. ledna 2015
v Kulturním domě v Kelči.
Začátek od 20.00 hodin.

K tanci a poslechu hraje

SYRINX

OLOMOUC.

Program:
• Myslivecká fanfára
• Vystoupení Mažoretek Hranice
• Myslivecké pohoštění, bohatá tombola
Vstupné: s místenkou - 100,- Kč, stání 80,- Kč.
Výzdoba v mysliveckém rázu. Srdečně zvou myslivci z Kelče

Předprodej vstupenek:
Papírnictví paní Hlavicová, Kelč 3
Tel.: 608 216 219 - od 2.1. 2015, 08.00 - 16.00 hod.
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Sdružení rodičů a Základní škola Kelč srdečně zvou na

RODIČOVSKÝ PLES
který se koná 31. ledna 2015 od 20:00 hodin
v Kulturním domě v Kelči
K tanci a poslechu hrají KOSOVCI.
Bohatá tombola, občerstvení.

Vstupné 80,- Kč, místenka 20,-Kč.
Předprodej v Městské knihovně v Kelči.
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Základní škola informuje
(NE)ZAPOMENUTÉ POMNÍKY – stoletá paměť národa a země
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci
s Asociací učitelů dějepisu vyhlašují výzvu školám, žákům a studentům
(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země.
Vytvořme společně interaktivní mapu pomníků vystavěných na území České
republiky legionářům a vojákům padlým v 1. světové válce. Pokusme se oživit
alespoň některé zapomenuté i neznámé lidské osudy a příběhy.
Jak na to?
Vyfoťte pomník legionářů či vojáků padlých v 1. světové válce. Pořízenou
fotografii vložte prostřednictvím formuláře do interaktivní mapy ČR umístěné
na 1914-1918.npmk.cz. Pokud znáte, připojte i související příběh či další zajímavé
doplňující informace.

Tuto výzvu jsme obdrželi v polovině měsíce listopadu od uvedených institucí a moc
se nám zalíbila. Spolu se žáky 9. ročníku jsme se rozhodli, že se porozhlédneme
po okolí a do projektu se zapojíme. Doufám, že chystanou mapu obohatíme o nové
snímky. Vítáme každou informaci či fotografii i od čtenářů Zpravodaje. V takovém
případě se prosím obraťte na PhDr. Pavlu Čučkovou, tel. 571 641 127.

Soutěže
Konec kalendářního roku je již tradičně měsícem školních kol znalostních soutěží –
olympiád. Naši žáci se pravidelně zapojují do Olympiády z českého jazyka (OČJ)
a Dějepisné olympiády (DO). Obě tyto soutěže jsou určeny žákům 8. a 9. tříd.
Tématem letošní DO (26. 11.) je Pot, slzy a naděje aneb Život je boj. Do školního
kola se přihlásilo 17 žáků, 8 osmáků a 9 deváťáků. Nejúspěšnějším řešitelem se stal
Jan Valuch z 8. A, 2. místo patřilo Ondřeji Nehybovi z 9. A a na 3. místě se umístil
Radim Pajdla z 8. A.
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Příklad úkolů Dějepisné olympiády:
Úkol č. 7
Na mapě dnešní střední Evropy zakroužkuj bod (místo), kde se v roce 1278 utkal

_______________________________
s ____________________________
(doplň celá jména).
Místo bitvy:
_______________________________

Úkol č. 11
Doplň pojmy označující „vybavení“ středověkého válečníka:
k _ _ í; m _ č; š _ _ t; h _ _ _ a.
Výsledky Olympiády z českého jazyka budou uvedeny v dalším čísle Zpravodaje.

Mikulášská a čertovská návštěva
Ve čtvrtek 5. prosince probíhala na naší škole tradiční akce – Mikuláš se svým
doprovodem vyrazil mezi žáky do tříd. Jako obvykle se tohoto úkolu zhostili žáci
9. ročníku. Ten den sice většina dětí nemyslí na vyučování, protože očekává, jak se
k nim zachová Mikuláš, nebo jestli je náhodou neodnesou čerti, ale protože si rádi
připomínáme všechny tradice a zvyky, musíme to vydržet a zvýšeným úsilím učivo
dohnat později. Deváťáci si pečlivě připravili masky, od„hříšníků“ vyžadovali
nápravu v podobě básničky či písničky nebo malého sportovního výkonu. Děti,
zvláště ty nejmenší, ale byly tak „zaražené“, že téměř ničeho nebyly schopny,
protože se opravdu hodně bály.

Hudební vystoupení
Jazz, klasická hudba, filmové melodie, lidové písničky, a dokonce i rock,
to všechno dokáže zahrát Cimbálová muzika RÉVA s typickými lidovými nástroji.
Díky značné pestrosti svého programu se RÉVA během deseti let své existence
prosadila nejen doma, ale i v zahraničí (Slovensko, Belgie, Holandsko, Německo,
Francie, Dánsko). Účinkuje v rozhlase a v českých i slovenských televizních
pořadech. A 5. prosince nám zahrála v Kulturním domě svůj vánoční koncert.
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Během hodinového vystoupení jsme si poslechli tradiční vánoční koledy, ale
i takové, které neznáme, vše prokládané mluveným slovem o adventní době
a významných dnech konce kalendářního roku. Bylo to nejen zábavné, ale i poučné
a na své si přišli i ti, kteří mají rádi rockovou muziku, protože i ta na koncertě
zazněla. Děti si dokonce i zatancovaly pod pódiem, takže atmosféra skutečného
koncertu byla dokonalá.

Projekt NIQES
NIQES je oficiální zkratkou strategického rozvojového projektu, jehož plný název
zní „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České
republice“. Nositelem a realizátorem projektu je Česká školní inspekce.
Poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Hlavním cílem projektu je transformace a modernizace národního inspekčního
systému České republiky. Projekt zahrnuje také inovační aktivity výzkumné
a vývojové, pilotní ověřování a podporu pro následné aplikování výsledků
v praktické činnosti České školní inspekce. Záměrem je vybudovat moderní
a flexibilní národní systém inspekčního hodnocení kvality a efektivity vzdělávací
soustavy s důrazem na realizaci kurikulární reformy v počátečním vzdělávání, a tím
přispět k vytvoření systému hodnocení vzdělávací soustavy pro moderní a efektivní
systém celoživotního učení.
Česká školní inspekce vyvinula v rámci tohoto projektu několik elektronických
informačních systémů. Některé z nich budou školy využívat povinně pro
plnění zákonných povinností (např. systém InspIS DATA - záznamy o úrazech,
inspekční elektronická zjišťování apod.), ostatní povinné nebudou, ale budou
školám k dispozici (např. systém InspIS ŠVP – modul pro práci se školními
vzdělávacími programy).
Pro práci s těmito systémy ve školách nabízí Česká školní inspekce vedoucím
a pedagogickým pracovníkům praktická proškolení. Např. nyní probíhá školení
na modul InspIS SET – modul školní testování, který je aplikací navazující na
systém pro národní zjišťování výsledků vzdělávání žáků. Aplikace umožní školám
využít testy a úlohy zpřístupněné Českou školní inspekcí nebo zadat a využít testy
a úlohy vlastní. Systém je možné využít pro testování přímo v hodinách při výuce
i pro domácí přípravu. Umožní školám, žákům i rodičům získávat dle vlastního
uvážení zpětnou vazbu o jimi dosažené úrovni znalostí a dovedností. ZŠ Kelč se
k tomuto proškolení přihlásila.
PhDr. Pavla Čučková
zástupkyně ředitele školy
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Sport

KUŽELKY
První půlku sezóny mají naši kuželkáři odehranou, stále je však čeká
spousta utkání, kdy se mohou vyšvihnout mezi první příčky nebo naopak
v tabulce pořadí klesnout. Úspěchy sklízí i první ročník amatérské ligy
v kuželkách. Můžete posoudit sami, jak se daří osmi přihlášeným družstvům
mezi sebou soupeřit.
Kuželky zaujaly i mládež, což se projevuje především účastí na „Poháru
mladých nadějí“-soutěže pro nejmladší kuželkáře. Posledním turnaj se
konal na čtyř-dráze ve Valašském Meziříčí, kde náš oddíl reprezentovali
Marie Mašlaňová, Adam Pitrun a Milan Zgažar, obsazující v kategorii
mladších žákyň/žáků 2x jedenácté a jednou dvanácté místo a Kristián
Hlavica, který si svým náhozem vybojoval hezkou šestou pozici.
První lednová sobota, tedy 3. 1. 2015, připadla Krajským přeborům skupině
žáků, dorostencům a juniorům, kteří budou na vybraných kuželnách bojovat
o postupy na „Mistrovství ČR 2015“. Pro kategorii mužů, žen, seniorů
a seniorek platí termín 24. ledna 2015. Držme tedy pěsti všem bojujícím
o postupová místa!
KRAJSKÝ PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE
Kelč˝A˝ - KK Slavičín ˝B˝
5:3
(2495-2453)
Konečně se po několika smolných zápasech podařilo týmu "A" uhájit
vítězství. Tentokrát uvítali na kelečských drahách družstvo Slavičína,
zároveň i posledního protivníka podzimní části. Soupeři začali s velmi
vysokými čísly, ovšem Antonín Plesník (453) dokázal naštěstí slavičínského
dorostence o několik kuželek přehodit.
Další výkony se u domácích hráčů střídaly jako na houpačce. Ani Anička
Mašlaňová, ani Tomáš Vybíral bohužel na své soupeře nestačili, naštěstí
k navýšení náskoku výrazně přispěl Petr Tomášek, který si svým náhozem
465 kuželek zároveň vykoulel titul majora utkání.
Těsná prohra neminula ani Jožku Gassmanna, když se jeho protihráči
vydařilo několik závěrečných hodů v dorážce.
Mirek Pavelka, startující z pozice zadáka, musel pouze porazit Radka Raka,
aby mohla Kelč opět po dlouhé době oslavovat výhru. Po první padesátce
vše hrálo ve prospěch hostů, naštěstí se dokázal domácí hráč při druhé půli
hry vzchopit a nad soupeřem zvítězit.
Kelč si tak na své konto může připsat opět dva body, čímž se v podzimní části
posunuje na průběžné šesté místo. Uvidíme, zda-li budou jarní souboje
úspěšnější než ty na podzim.
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Tabulka po 10. kole:
•1. KC Zlín B
↑2. KK Kroměříž
↓3. TJ Val. Meziříčí C
↑4. TJ Jiskra Otrokovice
↑5. TJ Zbrojovka Vsetín B
↑6. TJ Kelč
↓7. Sport centrum Bylnice
↓8. TJ Slavia Kroměříž
•9. TJ Gumárny Zubří
•10. KK Slavičín
•11. TJ Sokol Machová B
•12. TJ Chropyně

leden 2015

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
6
6
6
6
5
5
4
3
3
2

0
1
2
1
1
0
1
1
0
1
1
1

3
3
3
4
4
5
5
5
7
7
7
8

53,0:35,0
61,5:26,5
46,0:42,0
50,0:38,0
46,0:42,0
43,0:45,0
47,0:41,0
43,0:45,0
38,0:50,0
39,0:49,0
31,5:56,5
30,0:58,0

2448
2549
2417
2514
2455
2435
2509
2389
2456
2472
2426
2331

16
15
14
13
13
12
11
11
8
7
7
5

OKRESNÍ PŘEBOR NJ
Spartak Přerov ˝C˝ - Kelč˝B˝ 5 : 1
(1817-1627)
Kelč˝B˝ - Spartak Bílovec˝B˝ 2 : 4
(1509-1561)
Družstvo "B" má stejně jako áčko dohraná veškerá utkání první půlky
sezony, kdy posledním soupeřem se stala výprava Bílovce. Již po prvním
hráči, kdy se jako první zapsal Tomáš Richtar do červených čísel,
se domácí ujali vedení, které ale bohužel netrvalo dlouho. Hned v dalším
náhozu, do kterého nastoupil Martin Jarábek, začali hosté stahovat.
Výrazně tomu napomohla i Martinova krize při trefování uliček, bylo na něm
znát, že v tomto zápasu nepadne zajisté jeho nejlepší výkon, ba naopak.
Ani třetí runda nepřinesla pro Kelečáky pozitivní ohlas, jelikož stejně jako
našemu předchozímu kuželkáři dnes nesedly dráhy ani Honzovi Mlčákovi.
Vše tak zůstávalo na Ondrovi (431), jehož sok se nehodlal jen tak vzdát
a snažil se jej držet zuby nehty. Na dílčí body to vystačilo, na celkové
vítězství nikoliv.
Prohrou 2:4 (1509:1561) se tak usazují na průběžném pátém místě tabulky.
Uvidíme, co přinese jarní část letošního ročníku.
Tabulka po 10. kole:
Název týmu
1 Spartak Přerov ˝C˝
2 TJ Odry ˝B˝
3 TJ Spartak Bílovec˝B˝
4 Frenštát˝B˝
5 Kelč˝B˝
6 TJ Nový Jičín˝B˝

Utkání 2B
10
9
10
8
10
6
10
2
10
3
10
0

1B
0
0
0
2
0
2

0B
1
2
4
6
7
8
12

Průměr
1646.3
1601.4
1542.0
1457.7
1542.7
1444.5

Skóre
49 : 11
42 : 18
32 : 28
22 : 38
21 : 39
14 : 46

Body
18
16
12
6
6
2
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AMATÉRSKÁ LIGA
Po šestém a zároveň i posledním kole letošního roku se malinko pozměnilo
průběžné pořadí.
Bez ztráty bodů zůstává stále Skalička, největší boj se sehrál o druhé místo
mezi Chvatíky „B“ a Zámrskami, jenž nakonec dopadl ve prospěch
Chvatíků, kteří své soupeře sesadili až na čtvrtou pozici. Vystřídali je tak
Střelci Kelč, získávající další dva body vítězstvím nad Juhyňáky.
GAS MONTÁKŮM se sice podařilo taktéž vyhrát, a to nad Doliňáky, ovšem
na vzestupné posunutí v tabulce to nestačilo. Družstva tak od pátého místa
zůstávají beze změny.
Je ale vidět, že se kvalita soutěže vylepšuje a družstva se pomalu
vyrovnávají. Jen tak dál! Další utkání můžete navštívit v těchto termínech
vždy od 17:00:
7.KOLO: st-14.1.2015, so-17.1.2015
8.KOLO: st-21.1.2015; pá-23. 1. 2015
9.KOLO: st-28.1.2015; pá-30.1.2015
3.kolo
Zámrsky
Doliňáci
Snipeři
Chvatíci "B"
4.kolo
Doliňáci
Střelci Kelč
GAS
MONTÁCI
Snipeři
5.kolo
Zámrsky
Skalička
Chvatíci „B“
Střelci Kelč
6.kolo
Chvatíci „B“
Snipeři
Juhyňáci
GAS
MONTÁCI

-

Střelci Kelč
Skalička
Juhyňáci
GAS MONTÁCI

6:4
0:10
8:2
10:0

816-797
729-955
776-681
910-820

(4:4)
(0:8)
(4,5:3,5)
(8:0)

-

Juhyňáci
Skalička

6:4
4:6

715-689
814-828

(4:4)
(5:3)

-

Zámrsky
Chvatíci "B"

4:6
3:7

800-850
724-819

(3:5)
(3:5)

-

Snipeři
GAS MONTÁCI
Juhyňáci
Doliňáci

8:2
10:0
8:2
10:0

859-754
893-819
825-691
802-696

(5:3)
(6:2)
(6:2)
(6:2)

-

Zámrsky
Skalička
Střelci Kelč

8:2
2:8
2:8

844-800
825-965
710-807

(5:3)
(2,5:5,5)
(1:7)

-

Doliňáci

8:2

814-796

(4:4)
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Tabulka po 6.kole:
POŘ. DRUŽSTVO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skalička
Chvatíci "B"
Střelci Kelč
Zámrsky
GAS
MONTÁCI
Snipeři
Doliňáci
Juhyňáci

ZÁPASY VÝHRA REMÍZA PROHRA SKÓRE

DRÁHY

PRŮMĚR

BODY

6
6
6
6

6
5
4
4

0
0
0
0

0
1
2
2

52:8 36:12
46:14 35:13
41:19 32,5:15,5
32:28 25:23

928,2
828,3
803,2
836,2

12
10
8
8

6
6
6
6

3
1
1
0

0
0
0
0

3
5
5
6

28:32 20,5:27,5
21:39 20:28
10:50 12:36
10:50 11:37

812,0
757,7
700,2
688,3

6
2
2
0

Více podrobnějších informací naleznete na našich webových stránkách
www.kuzelkykelc.cz.
Kuželkáři Kelč

Různé

Český rybářský svaz, místní organizace Kelč informuje
1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
neděle 4. ledna 2015
–
od 9:00 - 10:30
pátek 20. února 2015
–
od 16:00 - 17:30
neděle 1. března 2015
–
od 9:00 - 10:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek na webových stránkách Města Kelč nebo
ve vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze: pátek 20. března 2015 od 18h v Hasičském domě v Kelči.
3) Kurz pro získání prvního rybářského lístku (pro děti i dospělé):
Písemnou přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15. ledna 2015 na adresu: Český
rybářský svaz, místní organizace Kelč, 756 43 Kelč.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, adresu bydliště a telefonní
spojení na zájemce (k zrychlení komunikace prosíme uvést i emailovou adresu).
Do kurzu se mohou přihlásit děti, které v roce 2015 oslaví minimálně 8 narozeniny.
Tento kurz proběhne v Kelči během února a března 2015. Přesný termín zahájení
kurzu bude všem zájemcům sdělen písemně.
Upozorňujeme, že kurz proběhne jen v případě dostatečného počtu uchazečů!
Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, klidu a spokojenosti po celý rok 2015 Vám
přeje za výbor ČRS MO Kelč
Jaroslav Orel
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Zajímavost.
V souvislosti s nedávným úmrtím známého zpěváka, skladatele a dirigenta Petra
Hapky jsem se dozvěděl zajímavou informaci od kelečské rodačky paní Anny
Janečkové, rozené Srkalové, dcery bývalého školníka a známého kapelníka
Srkalovy dechovky Arnošta Srkaly:
Otec Petra Hapky Josef Hapka, rodák z blízké obce Podolí u Loučky, vymaloval
interiér kostela sv.Kateřiny vedle kelečského náměstí. Namaloval zde obraz,
na kterém dokonce pro tváře pastýřů použil obličeje kelečských zastupitelů. Sama
prý poznala pana Hradila z Podpivováru. Na můj dotaz na kelečské faře mi otec
Bleša doplnil: Josef Hapka vyobrazil v kostele na pravé straně presbytáře vánoční
výjev Svaté Rodiny a klanějících se pastýřů, obraz na protější straně je zamalován
a námětem byla postava Pastýře.
V kostele byly konány církevní obřady ještě ve čtyřicátých letech minulého století,
na mších hrával na varhany výborný muzikant, strýc paní Anny Janečkové-Srkalové,
Tomáš Srkala, kterému se říkalo Tomeš. Bývalo zde dost lidí, sám jsem tam chodil,
ale na obraz si nepamatuji. Později už kostel sv.Kateřiny nebyl přístupný.
Ale něco o autorovi: Akademický malíř Josef Hapka se narodil v Podolí dne 12. 3.
1912. Studoval nejdříve soukromě u akademického malíře Františka Hoplíčka
v Olomouci. V roce 1938 odešel do Prahy na Akademii výtvarných umění,
kde studoval v ateliéru figurální malby profesora Jakuba Obrovského. Mezi jeho
učiteli byl i významný český krajinář Vlastimil Rada. Válečné události a uzavření
českých vysokých škol posunuly absolutorium akademie až na rok 1946. Mezitím
se zúčastňoval Výstav mladých ve Zlíně a vystavoval i na Prombergerově saloně
v Olomouci (r. 1943). Po válce a po absolvování AVU v Praze se začal plně rozvíjet
Hapkův mnohotvárný malířský talent. I když byl figuralista, maloval také žánrové
scény a zátiší. Především se však stále znovu a znovu pokoušel uměleckým jazykem
tlumočit chápání krajiny, neboť ta byla jeho trvalým inspiračním zdrojem.
Upřednostňoval krajinu valašskou, v níž se narodil a vyrůstal. Maloval však i krajinu
z okolí Prahy, která se mu stala na řadu let domovem. Vystavoval s výtvarnou
skupinou Umělecké besedy a podílel se a mnoha souborných výstavách. I když byl
řadu let činný v Praze, převážně pracoval na svém rodném Valašsku. Jeho cesty
na Valašsko byly návraty ke kořenům tvořivého světa. Maloval portréty, žánrové
obrazy lidí při práci i odpočinku, miloval podobu valašské krajiny. Žil v Praze, ale
nedokázal přetrhnout pouto, které jej spojovalo s Valašskem. A to dalo vzniknout
jeho nejlepším obrazům. Akademický malíř Josef Hapka zemřel 3. července 1987
po delší nemoci ve Valašském Meziříčí, kde je také pochován.
Otakar Tvrdoň Ostrava
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Program na leden:
 Úterý 6. 1. 2015 v 9:00 hod. "Zima je, zima je, cestička bílá je" zatancujeme si s šátky: „Tanec sněhových vloček“ – taneční improvizace na
hudbu. Vyrobíme si veselé lyžaře z papíru, párátek a špachtlí.
 Pondělí 12. 1. 2015 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem
Blešou". Zimní tvoření pro maminky a děti – sněhulák z vaty.
 Úterý 20. 1. 2015 v 9:00 hod. „Hrnečku, vař!“ – poslech pohádky pro
nejmenší. Procvičíme si prstíky ve spojení s říkadly, společně vyrobíme
hrneček.
 Pondělí 26. 1. 2015 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem Blešou.
Tvoření pro maminky – ozdoby na cukroví a dorty z čokolády.
Veronika Mlčáková
*******************************************************************

Nový rekvalifikační kurz ve Zlínském kraji
Nová možnost získat další kvalifikace se občanům ve Zlínském kraji otvírá díky
novému akreditovanému kurzu Marketing, který pořádá agentura Rh+ marketing.
Díky kurzu budou absolventi schopní pracovat na juniorských/asistentských
pozicích marketingových, komunikačních a reklamních agentur nebo
v marketingových odděleních firem. Jeden účastník kurzu má navíc možnost získat
stáž v agentuře Rh+ marketing.
Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí získat kvalifikaci v kreativním a atraktivním
oboru, pro nezaměstnané registrované na úřadu práce, pro maminky po mateřské
dovolené nebo pro absolventy středních a vysokých škol, kterým se nedaří najít
uplatnění ve svém oboru.
Kurz bude probíhat od 23. února do 12. března. Pro uchazeče o zaměstnání
registrované na úřadu práce je možnost plného proplacení kurzovného formou
zvolené rekvalifikace. Běžná cena kurzu je 22 000 Kč a je osvobozena od DPH.
Rh plus marketing s.r.o.
rhplus@rhplusmarketing.cz
/Rhplusmarketing
Rh+ marketing /Rhplusmarketing
16
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Taneční kurzy v Hasičském domě v Kelči v roce 2015

V lednu začíná nový kurz orientálních tanců pro začátečníky, ale i pro ty, kteří
takový kurz již v minulosti v Kelči či jinde absolvovali. Lehce tak navážou na to,
co už umí a snadno se naučí novým prvkům.
Orientální tanec je vhodný pro všechny věkové i váhové kategorie. Taneční prvky
pomáhají při bolestech v zádech a pomáhají zpevňovat břišní svaly a svaly
pánevního dna.
Latino fit - jive, čača (cha cha), salza, bačata, rumba, samba – základní kroky
živějších tanců, které pak určitě využijete na plesech a jiných tanečních akcích.
Těší se na vás lektorka Naďa Tumpachová – Nadira, http://tanec-sveta.webnode.cz
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Pozvánka na výroční valnou hromadu

Volby do výboru SDH Kelč
Vedení SDH Kelč si vás dovoluje pozvat na Valnou hromadu,
která se koná dne 10. 1. 2015 v 17.00 hodin
v Hasičském domě v Kelči.

Účast všech členů nutná.
Za vedení SDH Kelč
Jaroslav Staša, starosta
Inzerce

Truhlářství - podlahářství
Martin Pajdla, Zámrsky 21
Nabízíme zakázkovou výrobu a montáž: nábytku, kuchyní, schodišť,
zábradlí, postelí, stolů, skříní, zahradního nábytku, dveří, plotů, pergol
a dalších výrobků z masivu i lamina.
Provádíme montáž plovoucích podlah a obložkových zárubní.
Tel.: 776 767 058
e-mail: martin.pajdla@seznam.cz

www.truhlarstvipajdla.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, 739 274 657,
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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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Josef Zajíc
Karla Perutková

Kelč
Kelč

65 let
Eliška Beková
Kelč
Bohuslava Pavlištíková Kelč
Anna Pavelková
Kelč
70 let
Marie Suchánková
Pavel Jiříček
75 let
František Rachůnek
Jaroslav Tvrdoň
Bohumil Hlavica
Bohumil Škrla

Kelč
Kelč
Babice
Kelč
Kelč
Kelč

83 let
Jaromír Plesník
Zdeňka Ryšková

Komárovice
Kelč

84 let
Jan Vaculík
Jan Kohn
Marie Novosádová
Zdenka Orlová

Kelč
Kelč
Němetice
Lhota

85 let
Marie Jiříčková

Kelč

90 let
Anna Pavlíková

Komárovice

92 let
Marie Mikesková

Komárovice

Narození
Michael Hlavica
Matěj Šimera

Kelč
Kelč

Úmrtí
Božena Stašová 81 let
Anna Plesníková 81 let

Kelč
Komárovice

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 950 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Anna Schillingová, 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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