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Úvod
Vážení spoluobčané,
jsou za námi nejkrásnější svátky v roce - Vánoce, svátky klidu, míru,
pohody. Je za námi rozdávání dárků pod vánočním stromkem, ale jsou
za námi také, pro někoho více, pro někoho méně, bujaré oslavy nového
roku.
Je za námi doba rekapitulací a před námi nový rok 2011. Přejme si, aby byl
minimálně stejně dobrý a stejně úspěšný jako rok uplynulý. Snad nám
nastávající rok přinese rozvoj našeho města, snad se posuneme alespoň
o malý krůček kupředu.
Rok 2011 je prvním rokem práce našeho nově zvoleného městského
zastupitelstva pro nadcházející čtyřleté volební období. Chci poděkovat
minulému zastupitelstvu za jeho odpovědnou práci a za snahu dovést naše
město na vyšší úroveň. Novým zastupitelům chci popřát v nastávající práci
hodně úspěchů, co nejméně konfliktních rozhodnutí a co nejdělnější
pracovní atmosféru.
Přál bych si, aby se zlepšovala nejen ekonomická prosperita našeho města,
ale aby se zlepšovaly i mezilidské vztahy mezi občany, aby vládla mezi
lidmi spokojenost, problémy se řešily konstruktivně a bez emocí, aby
zbýval čas na řešení obyčejných lidských problémů a aby se prohlubovala
důvěra a vzájemná spolupráce mezi radnicí a občany.
Do nového roku 2011 přeji všem občanům Kelče, Němetic, Komárovic,
Babic a Lhoty pevné zdraví, hodně štěstí, hodně elánu a úspěchů
v pracovních i osobních aktivitách a především spokojenost a harmonii
v rodinném životě.

Ing. Karel David, starosta
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Stránky města Kelče - http://www.kelc.cz
Ve druhé polovině listopadu 2010 jsem otevřel stránky města Kelče,
abych se dozvěděl, co je nového. Byl jsem mile překvapen novým vzhledem
stránek města Kelče, jejich grafickým řešením, přehledností a logickým
řazením odkazů na hlavní stránce menu. Každý, kdo si stránky otevře,
získá prakticky všechny potřebné informace o dění v Kelči.
V hlavním menu přibyla nová kapitola „ Literatura o Kelči “. Pod tímto
heslem jsou uveřejněny publikace o městě Kelč - prozatím od roku 2001.
Koncem listopadu byl na stránkách města Kelče publikován
multimediální program „ Pamětní knihy Sokola v Kelči “. Jedná se o soubor
textů zpracovaných v programu „ Adobe Reader (formát.pdf ), fotografií
zpracovaných jako prezentace v programu „PowerPoint “ (formát.pps).
Ke stažení jsou zde uloženy další informace k samostatnému prohlížení :
V oddíle „Historie Sokola“ fotografie ze sokolského alba ve formátu jpg.
V oddíle „Divadlo“ fotky ve formátu jpg , programy a evidence her.
V oddíle „ Hudba “ je ve formátu MP3 uložena hudba k prezentacím.
Autoři Ing. Arch. Otakar Tvrdoň a Ing. František Scholly dávají pro
zájemce vše zdarma k dispozici a stažení souborů si vyžádá jen čas. Jelikož
se jedná o rozsáhlý objem dat – 740 MB, je nutno počítat s desítkami minut
stahování. Délka stahování závisí na rychlosti připojení k internetu.
Pokud budete mít dotazy nebo problémy, pište na mail scholly@c-box.cz,
případně volejte na Skype - scholly.franta1
Pokud máte zájem o zakoupení DVD se soubory "Pamětní knihy Sokola v
Kelči", zašlete objednávku na výše uvedený mail. DVD bude stát 50 Kč.
Kopie bude k odběru připravena do 10 dnů na adrese:
Ing. František Scholly, Na drahách 358 ,Kelč.
Autor F.Scholly

VÝZVA
Rada města Kelč vyzývá organizace, zájmové spolky a sdružení, aby
si v případě zájmu podaly žádost o příspěvek na činnost v roce 2011.
Termín podání žádosti je do 20. ledna 2011.
3

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

leden 2011

Městský úřad informuje
U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Kelč dne 22.11.2010.
 Rada zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto komise rady:
sociální
kulturní
sportu a volného času
Předsedové a členové komise budou jmenováni na příštím zasedání rady.
 Rada bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města Kelč
za rok 2010 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
 Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 7/2010
dle předloženého návrhu.
 Rada bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku města
k 31.12.2010 včetně jmenování inventarizačních komisí.
 Rada bere na vědomí informace p. Schybolové o kulturních akcích v Kelči
pro období do 31.1.2011 a schvaluje provedení úprav smlouvy o krátkodobém
pronájmu kulturního domu dle dohodnutého návrhu.
 Rada bere na vědomí informace starosty o přípravě rekonstrukce
autobusových zastávek v rámci společného projektu Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko a seznámení s návrhem rozpočtu mikroregionu
na rok 2011.
 Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově hasičského
domu v Kelči č.p. 241 ( 1 místnost 12,8 m2 ve 2. podlaží ).
 Rada souhlasí s umístěním stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu
č.p. 8 v Babicích v obecním pozemku parc.č. 619/3 v k.ú. Babice u Kelče
a schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení této stavby s manžely
Bryolovými.
 Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů na obecních pozemcích
parc.č. 992/2 a 1045 v k.ú. Kelč – Nové Město dle předložených žádostí
a jejich posouzení lesním p. Michalíkem.

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Kelč dne 13.12.2010.
 Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy
těchto komisí rady:
4

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

leden 2011

sociální předseda: Mgr. Kateřina Machačová, Kelč 512
• členové: Michaela Abrmannová, Kelč 326
o Marie Baďuříková, Kelč 503
o Milena Chvatíková, Kelč 523
o Jarmila Porazilová, Kelč 181
o Anna Kopečná, Kelč – Babice 10
o Věra Pavlíková, Kelč - Komárovice 1
o Evženie Hrušková, Kelč - Lhota 22
o Marie Neradilová, Kelč - Němetice 71
kulturní

předseda: Anna Schillingová, Kelč 291
• členové: Marie Baďuříková, Kelč 503
o Miroslav Červek, Kelč 290
o Svatava Dohnalová, Kelč 12
o Bc. Anna Hlavicová, Kelč 81
o Josef Pitrun, Kelč 443
o Martina Schybolová, Kelč 510
o Mgr. Zdeňka Smahlová, Kelč 375
o Dagmar Valchářová, Kelč 513

sportu a volného času předseda: Tomáš Srkala, Kelč 507
• členové budou jmenováni na příštím zasedání rady

 Rada bere na vědomí návrhy na přijetí rozpočtového provizoria
a kontokorentního úvěru na rok 2011a tyto doporučuje zastupitelstvu
ke schválení.
 Rada bere na vědomí návrh na pověření starosty zastupováním Města Kelč
ve sdruženích a svazcích měst a obcí, kterých je Město Kelč členem a tento
doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor (1 místnost ve 2. podlaží)
v hasičském domě v Kelči Občanskému sdružení Rodinné centrum Slůně,
Kelč 241.
 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2011 Charitě Valašské
Meziříčí, kpt. Zavadila 1345 dle předloženého návrhu. Návrh bude uplatněn
při tvorbě rozpočtu na rok 2011.
 Rada stanovuje termín pro podávání žádostí o finanční příspěvky z rozpočtu
města Kelč na rok 2011 do 20.1.2011.
 Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Kelč ve
školním roce 2009/2010 a protokol č. ČŠIZ-308/10Z o veřejnoprávní kontrole
v Základní škole Kelč za rok 2009 provedené pracovníky České školní
inspekce, inspektorát Zlín.
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 Rada schvaluje požadavek Základní školy Kelč na nákup dlouhodobého
hmotného majetku z fondu FKSP a provádění jeho odpisů z provozních
prostředků dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene s Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na umístění vodovodního
potrubí v obecních pozemcích p.č. 1324 a 1328/15 v k.ú. Kelč – Staré Město
dle předloženého návrhu.
 Rada bere na vědomí výpověď p. Jarmily Kočíbové, ČSOB Pojišťovna
z nájmu nebytových prostor v hasičském domě v Kelči a schvaluje ukončení
nájmu dohodou ke dni 31.12.2010.
 Rada schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem
obecních pozemků p.č. 10 a 994/1 v k.ú. Kelč – Nové Město a p.č. 886/2
v k.ú. Komárovice se sjednáním pronájmu na dobu neurčitou.
 Rada jmenuje členy zastupitelstva oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření
manželství v matričním obvodu Města Kelč: ing. Karel David, ing. Jaroslav
Orel, Lubomír Pavelka a mgr. Roman Blaha.
 Rada neschvaluje žádost Proplant group s.r.o., Kladeruby 88 o pronájem
pozemků p.č. 471/2 a 471/4 v k.ú. Komárovice.
 Rada neschvaluje žádost Marie Plesníkové, Komárovice 59 o vydání povolení
ke kácení 4 ks akátů na obecním pozemku p.č. 916/1 v k.ú. Komárovice.

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 17.12.2010.
 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření Města Kelč
k 30.9.2010.
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2010 - rozpočtová
opatření č. 6/2010 a 8/2010 a bere na vědomí schválené rozpočtové opatření
č. 7/2010 dle předložených návrhů.
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011 dle § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, takto:
do schválení nového rozpočtu Město Kelč účtuje dle rozpočtu minulého roku.
 Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s.
pobočka Nový Jičín na rok 2011 do výše 1 000.000,- Kč, se splatností
nejpozději do 1 roku. Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru budoucími
rozpočtovými příjmy města Kelč.
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 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 290/2010 KŘ z dílčího přezkoumání
hospodaření města Kelč za rok 2010 a ukládá účetní MěÚ odstranit zjištěné
chyby a nedostatky.
 Zastupitelstvo pověřuje starostu ing. Karla Davida zastupováním Města Kelč
v těchto sdruženích a svazcích měst a obcí:
- Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s. se sídlem v Policích č.p.
142
- Sdružení měst a obcí Východní Moravy se sídlem ve Zlíně, Náměstí míru 64
- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze 1,
Opletalova 36
- Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko se sídlem ve Valašském
Meziříčí, Náměstí 7
- Svazek obcí pro hospodaření s odpady se sídlem v Bystřici pod Hostýnem,
Masarykovo náměstí 137

 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 Věra Pavlíková, Kelč – Komárovice č.p. 1
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.
Příloha usnesení Zastupitelstva města Kelč dne 17.12.2010:
Složení osadních výborů při Zastupitelstvu města Kelč - volební období 2010 – 2014
1. Osadní výbor Babice
Předseda: Dušan Kopečný, Babice 10
Členové: Tomáš Holčík, Babice 6
Věra Holčíková, Babice 6
Hana Tomášková, Babice 33
Stanislav Zimák, Babice 31
Patrik Drechsler, Babice 1
Šárka Rýcová, Babice 32
2. Osadní výbor Komárovice
Předseda: Věra Pavlíková, Komárovice 1
Členové: Ludmila Miškaříková, Komárovice 26
Zdeňka Zgažarová, Komárovice 49
Dalibor Plesník, Komárovice 48
Miroslav Pavelka, Komárovice 58
Roman Machač, Komárovice 5
Svatoslava Havlíková, Komárovice 57
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3. Osadní výbor Lhota
Předseda: Josef Pavelka, Lhota 32
Členové: Vladimír Hrstka, Lhota 5
Luděk Škařupa, Lhota 18
Zdeněk Frydrych, Lhota 42
Evžena Hrušková, Lhota 22
Libuše Hollová, Lhota 43
Marcela Hostašová, Lhota 50
4. Osadní výbor Němetice
Předseda: ing. Antonín Jiříček, Němetice 80
Členové: Marie Kettnerová, Němetice 86
Ing. Pavel Klvaňa, Němetice 61
Josef Janošek, Němetice 18
Miroslav Kunovský, Němetice 13
Marie Neradilová, Němetice 71
Zdeněk Maňas, Němetice 19

Platby v roce 2011 – pro občany
Poplatek za odpad:
Pro rok 2011 - 450 Kč na osobu a rok – splatnost do 30. 6. 2011.
Poplatek zahrnuje jak svoz a likvidaci odpadu z odpadových nádob, tak i náklady na
tříděný sběr a sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů při mobilním sběru
v Kelči a místních částech.

Poplatek za psa
100Kč za psa v rodinném domě, 500 Kč v bytovém domě – splatnost do 30.6.2011
Za druhého a dalšího psa základní sazba + 50% navíc.

Povinností majitele nebo držitele psa je hlásit jakoukoliv
změnu – pořízení psa, úhyn, odhlášení apod.
Nájem za pozemek, zahrádku
Výše nájmu a termín úhrady je uveden ve smlouvě, platbu tedy občané provedou
dle smlouvy.

Daň z nemovitosti – informace v příštím čísle Zpravodaje.
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Systém výběru poplatků, nájmů:
Do každé domácnosti budou koncem měsíce ledna zaslány složenky se
stanoveným poplatkem (odpad,pes) dle nám známé skutečnosti. Složenku lze
uhradit na poště, v bance nebo přes internet. Pro případ platby v hotovosti
v pokladně MěÚ v Kelči upozorňujeme, že pokladna pro tento účel bude v provozu

od 3. února 2011 vždy
v pondělí a ve středu od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 16,30 hodin.
S ústřižkem od zaplacené složenky nebo dokladem o zaplacení je nutné se dostavit
na městský úřad k vyzvednutí nálepky na popelnici.
Od 1. 4. 2010 budou vyváženy jen popelnice označené novou nálepkou.

Termíny pro svoz plastů v 1. pololetí 2011
27. ledna 3. března 7. dubna
12. května 23. června
Termíny pro svoz papíru a tetrapaků
11. února 21. dubna
16. června
Termíny pro svoz skla
25. února
3. června
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
9. dubna – v Kelči
16. dubna – v místních částech
Občané s trvalým pobytem v Kelči mají i nadále možnost (v rámci místního
poplatku), likvidovat po celý rok svůj nebezpečný a velkoobjemový odpad
ve sběrném dvoře Technických služeb ve Valašském Meziříčí
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči leden 2011
středa

26.1. 2011

8.00 – 16.00 hod.

Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve
Valašském Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod.
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Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Sdružení revizních techniků komínů Zlínského kraje ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje a Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených
na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly
a revize komínů / spalinové cesty/.
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. V podmínkách požární
bezpečnosti výše uvedeného nařízení je mimo jiné uvedeno, že každý si musí
počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“)
a spotřebiče paliv nedocházelo ke vniku požáru.
Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru
a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva musí se
provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách
stanovených tímto nařízením vlády.
Oproti stávající právní úpravě (vyhl. 111/1981 Sb.) je v nařízení vlády dána
možnost provádět čistění spalinové cesty o jmenovitém výkonu do 50 kW
svépomocí. Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW svépomocí se provádí
podle návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče
odborně způsobilou osobou, a to nejméně l x ročně.
Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných
usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících
částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů
ze spalinové cesty.
U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a
je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo
provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.
- za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
- při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí
uplynout doba kratší 6 měsíců,
- při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí
uplynout doba kratší 4 měsíců
(podrobnější informace a lhůty kontrol jsou k dispozici na webových stránkách města)
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Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
Cena vodného a stočného pro rok 2011 s platností od 1. ledna 2011:
Cena v Kč/m3
Bez DPH
Včetně DPH
Vodné
34,70
38,17
Stočné
25,10
27,61
Vodné+ stočné
59,80
65,78
*****************************************************************************************

Kultura

Chrámový sbor Březolupy –
pozor změna!
Vánoční koncert a sborové skladby pod vedením prof. Provazníkové

sobota 8. ledna 2011 v 18 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči.
Středa 26. ledna 2011 v 9 hodin – Kulturní dům Kelč
pohádka O čarodějné krčmě – divadlo Andromeda Praha
(pro žáky 1. - 4. třídy základní školy a děti mateřské školy )
*************************************************************************
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KELEČSKO si Vás dovoluje pozvat na

XXIV. MYSLIVECKÝ ples,
který se uskuteční v sobotu 15. ledna 2011 v Kulturním domě v Kelči.
Začátek ve 20.00 hodin
K tanci a poslechu ve velkém sále hraje: QUANTUM Olomouc
Program:
► ukázka mysliveckých fanfár a signálů
► bohatá tombola
► myslivecké pohoštění
Předprodej vstupenek s místenkou: p. Menšík Antonín, Kelč 508 – od 2. ledna 2011
****************************************************************************
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Středisko Kelč Vás srdečně zve na:

3. SKAUTSKÝ PLES,
který se bude konat v pátek 21.1.2011 v KD v Kelči
Začátek ve 20.00 hodin
Čeká na Vás:
► hudební skupina Faťamorgána
► netradiční program i výzdoba
► bohatá tombola
► v pekle havajská karaoke-párty
► profesionální vizážistka
• o půlnoci vystoupí nejen božský Kája ☺
a spousta dalšího
Ve 21 hodin slosování vstupenek o 2 večeře zdarma!!!
Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč.
Předprodej vstupenek v prodejně paní Věry Barošové (na náměstí v Kelči)

Těšíme se na Vás!

****************************************************************
****************************************************************
Mateřská škola Kelč spolu se Sdružením rodičů při mateřské škole
Vás srdečně zvou na
DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se bude konat v neděli 30. ledna 2011
v Kulturním domě v Kelči
♦ Začátek ve 14,00 hodin.
♦ Masky vstup zdarma.
♦ Zábavný program „Zpíváme a tančíme s Míšou
Růžičkovou“.
♦ Zajištěno kolo štěstí, bohatá tombola, občerstvení.
Těšíme se na Vás!

****************************************************************
****************************************************************
Plesy v únoru 2011:
sobota 5. února 2011 – Farní ples
pátek 11. února 2011 – Hasičský ples
sobota 26. února 2011 – Sportovní ples
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Program Kina Kelč na měsíc leden 2011
Neděle 9. ledna v 18 hod.
22 VÝSTŘELŮ
Bývalý mafián vede klidný život v ústraní. Jednoho rána ho přepadnou
maskovaní muži a zasáhnou 22 kulkami. On střelbu přežije a pomsta na sebe
nenechá dlouho čekat…
Francouzský krimi film s českými titulky, 118min.,vstupné 41,-Kč
Neděle 16. ledna v 18 hod.
ĎÁBEL
Když nejede výtah v mrakodrapu, je to nepříjemné. Když jste zrovna uvnitř té
plechové krabice, je to peklo. A když je v ní s vámi někdo, kdo vám usiluje
o život, je to horor.
Americký krimi thriller s českými titulky,80min., vstupné 43,-Kč
Neděle 23. ledna v 18 hod.
BASTARDI
Film je založen na reálném základě a ukazuje, jak to dopadne, když selže
systém. Příběh se točí kolem dětí ze zvýhodněných sociálních vrstev. Tento
film ukazuje divákům nejproblematičtější vzorek naší mládeže.
Český film režiséra Petra Šíchy, 80min., vstupné 43,-Kč.

Neděle 30. ledna v 18 hod.
REJKJAVÍK
Sledování velryb z paluby lodi v mořích Islandu se může zdát jako příjemná
náplň severské dovolené. Ovšem jen do té doby, než dojde k nehodě a vaší
záchranou se stane psychicky labilní rodina s ostře nabroušenou harpunou.
Islandský horor s českými titulky, 90min., vstupné 45,-Kč.
Na měsíc únor připravujeme: HARRY POTTER a relikvie smrti, Občanský
průkaz, Machete, Záměna.

Pajdla Miroslav, ved. Kina Kelč
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Sport

OREL JEDNOTA KELČ
3. kolo OFL - junioři
Třetí turnaj, jehož pořadatelem byl Orel jednota Troubelice, se hrál 20. listopadu
v Mohelnici. Naši hráči měli volno. V tomto turnaji se srovnal počet odehraných
zápasů mezi týmy Hranic, Havířova a Kelče, které budou bojovat o dvě postupová
místa na republikový finálový turnaj.
Divize Sever
1 Havířov 6 13 35:15
2 Hranice 6 13 26:11
3 Kelč
6 13 31:19
4 Zábřeh
9 8 30:52
5 Troubelice 9 4 14:39

4. kolo OFL – junioři
Toto kolo se koná 8. ledna v Kelči. Srdečně zveme příznivce florbalu. Přijďte
povzbudit hráče FBC Orel Kelč!! Občerstvení je zajištěno.
Program zápasů:
09:00 Zápas číslo 1: Havířov: Hranice
09:35 Zápas číslo 2: Kelč: Zábřeh
10:10 Zápas číslo 3: Havířov: Kelč
10:45 Zápas číslo 4: Hranice: Zábřeh
11:20 Zápas číslo 5: Havířov: Zábřeh
11:55 Zápas číslo 6: Hranice: Kelč
1. kolo OFL – starší žáci
Starší žáci zahájili sezonu domácím turnajem, který se konal 27. 11. 2010
v tělocvičně místní ZŠ. V prvním zápase jsme si celkem lehce poradili se soupeřem
z Veřovic a zaslouženě zvítězili 8:2. V druhém zápase jsme drželi se soupeřem ze
Zlína krok do páté minuty druhé půle. Poté se soupeř ujal vedení, které zvýšil až na
2:6. Našim klukům se již jen podařilo zkorigovat výsledek na konečných 4:6.
Výsledky turnaje:
1: Veřovice: Zlín 0:4
2: Troubelice: Vizovice 0:9
3: Kelč: Veřovice 8:2 Branky: David Herman 3, Patrik Hegar 2, Radek Klaus,
Lukáš Novosad, Tomáš Pitrun
4: Kašava: Vizovice 6:3
5: Kelč: Zlín 4:6 Branky: David Herman 3, Radek Klaus
6: Kašava: Troubelice 1:1
14
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Sestava FBC Orel Kelč: Vít Plesník (gk), Patrik Hegar, David Herman, Jan
Klvaňa, Radek Klaus (c), Lukáš Novosad, Jan Palata, Tomáš Pitrun
2. kolo OFL – starší žáci
Zápasy druhého kola se hrály ve Veřovicích v místní tělocvičně. Náš tým postihla
marodka a také předvánoční nákupní horečka, takže na turnaj odjelo pouze pět
starších žáků doplněných dvěma mladšími žáky.
1: Kašava: Kelč 7:3 Branky: Jaroslav Orel 2, Patrik Hegar
2: Troubelice: Veřovice 5:3
3: Kašava: Zlín 3:5
4: Veřovice: Vizovice 7:12
5: Kelč: Troubelice 3:4 Branky: Patrik Hegar, Tomáš Pitrun, Jaroslav Orel
6: Vizovice: Zlín 5:7
Sestava FBC Orel Kelč: Vít Plesník (gk), Patrik Hegar (c), Jan Klvaňa, Lukáš
Novosad, Jan Palata, Tomáš Pitrun, Jaroslav Orel
Divize Sever
1 Zlín
4 12 22:12
2 Kašava
4 7 17:12
3 Troubelice 4 7 10:16
4 Vizovice 4 6 29:20
5 Kelč
4 3 18:19
6 Veřovice 4 0 12:29

3. kolo OFL – starší žáci
Hraje se 29. 1. 2011 ve Slavičíně, pořadatelem je Orel jednota Vizovice.

1.kolo OFL – mladší žáci
Mladší žáky čeká první turnaj 23. 1. 2011 v Hranicích v tělocvičně ZŠ Šromotovo
náměstí, pořadatelem je Orel jednota Hranice.
Více zajímavých informací naleznou zájemci na internetových stránkách
http://www.florbalovaliga.cz.
Zároveň přejeme všem hráčům, funkcionářům a příznivcům florbalu v Kelči hodně
štěstí, a to nejen toho sportovního do nového roku 2011.
Za radu Orla jednoty Kelč,Hegar René.
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KUŽELKY
Meziokresní přebor 2010-2011
Výsledky 7. – 9. kola:
Kelč „A“ - Lipník „A“ 6 : 4
Kelč „A“ - Lipník„B“ 2 : 8
Sedlnice „C“- Kelč „A“ 4 : 6

1687 – 1676
1666 – 1687
1631 - 1611

2
0
1

Hranice“B“ – Kelč „B“ 10 : 0
Lipník„C“ – Kelč „B“ 10 : 0
Kelč „B“ – Sedlnice „B“ 2 : 8

1727 – 1536
1543 – 1327
1505 – 1677

0
0
0

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
6
5
5
5
5
5
4
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
4
4
4
4
4
5
6
8

1546
1623
1596
1577
1595
1548
1561
1536
1417
1460

58
54
51
50
48
48
46
49
24
22

: 32
: 36
: 39
: 40
: 42
: 42
: 44
: 41
: 66
: 68

12
12
10
10
10
10
10
8
6
2

Severomoravská divize dorostu 2010 – 2011:
Výsledky . – 9. kola
Kelč – Opava
Sedlnice – Kelč
Tabulka po 9. kole:
Olomouc
Šumeprk
Sedlnice
Opava
Kelč
Poruba
Odry
Hagemann Opava
Rýmařov B
Jeseník

8
7
6
5
5
3
3
2
2
1

6:2
8:0

1164 – 1055
1200 – 1077

0
2
0
1
0
1
1
0
0
1

1181
1194
1101
1096
1150
1093
1120
1032
1054
940

1
0
3
3
4
5
5
7
7
7

2
0

57 : 15
53 : 19
43 : 29
42 : 30
39 : 33
33 : 39
30 : 42
22 : 50
17 : 55
24 : 48

16
16
12
11
10
7
7
4
4
3
Josef Gassmann
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Základní škola informuje
 Sportovní turnaje
Na začátku prosince se v tělocvičně Základní školy Křižná konaly florbalové
turnaje chlapců, a to ve dvou kategoriích, mladší žáci (6. a 7. třída) a starší žáci
(8. a 9. třída). Za naši školu se zúčastnilo v každé kategorii jedno chlapecké
družstvo, ale v době uzávěrky Zpravodaje ještě nebyly známy výsledky turnaje.
Budeme o tom informovat v dalším čísle Zpravodaje.
 Bible a my – základní kolo
Ve spolupráci s vyučujícími náboženství jsme pro žáky 4. – 9. ročníku připravili
základní kolo soutěže zaměřené na biblickou dějepravu. S přihlédnutím k různým
věkovým kategoriím řešily děti testové úlohy, doplňovaly chybějící slova, jména,
hledaly souvislosti atp. Každá kategorie měla své nejúspěšnější řešitele, kteří se pak
v pátek 26. 11. zúčastnili dalšího postupového kola, a to ve Valašském Meziříčí
v prostorách školy pro sluchově postižené. Tam se nejvíce dařilo Kristýně
Schindlerové ze 6. třídy, která se ve své kategorii (řešitelé 6. a 7. ročníku) umístila
na 1. místě. Mezi úspěšné řešitele patří také Markéta Hašová, která měla 2. nejlepší
test v kategorii nejstarších (žáci 8. – 9. ročníku). Magdaléně Hlavicové pak patří
3. místo ve stejné kategorii. Všechna tři děvčata postupují do celostátního kola,
které se bude konat na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 1. února 2011.
 Olympiády
Prosinec 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.
Téma letošní DO je Ve zdraví i v nemoci (od šamana po penicilín). OČJ má
pravidelně část mluvnickou a slohovou, žáci prokazují znalosti gramatické,
lexikální a stylistické. S výsledky obou soutěží budete seznámeni v dalším čísle
Zpravodaje.
 Beseda o holocaustu
Setkáním s paní Wernerovou z Kyjova na jižní Moravě pokračoval projekt pro žáky
9.ročníku na téma Holocaust. Teoretické informace o tom, co to je holocaust, koho
se týkal, jak se projevoval, jaké jsou na tuto problematiku názory v současné době
získali žáci v přednášce Mgr. Petra Horáka. Besedou s ženou, která několik let
spolu se svou maminkou prožila v židovském ghettu v Terezíně a která přišla za
války o otce, bratra a babičku v koncentračním táboře Osvětim, toto setkání
s historií pokračovalo. Vyprávění paní Wernerové bylo velmi zajímavé a poutavé,
zároveň ale šlo o otřesné svědectví člověka, který přežil hrůzy války. Pamětnice
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svým vyprávěním vyvolala řadu otázek, které jí žáci kladli. Bylo obdivuhodné
poslouchat a sledovat optimismus ženy, která si tím vším prošla, a přesto nezatrpkla
a dokonce jezdí i v poměrně vysokém věku přednášet do |Německa. Zajímavé pro
nás posluchače byla jména několika kelečských občanů židovského původu, kteří
skončili za 2. světové války v židovských transportech, jejichž cesta většinou
směřovala do vyhlazovacích koncentračních táborů v Německu nebo Polsku. Po
návštěvě Terezína, v němž žáci naší devítky strávili dvoudenní seminář k této
problematice, to byla další tematická akce. Na závěr tohoto vzdělávacího
a poznávacího projektu je ještě v květnu příštího roku čeká poznávací exkurze do
polské Osvětimi a Březinky.
 Hasík – preventivní program pro žáky 2. a 6. ročníku
Tento preventivní program je určen pro děti na základních školách v celé České
republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky
v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou
a názornou formou v jednotlivých třídních kolektivech na prvním i druhém stupni
ZŠ a vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad profesionálních a dobrovolných
sborů.
 Zavedení informačního systému do venkovských základních škol
Projekt, do něhož jsme se přihlásili, je určen základním školám v obcích do 5 tisíc
obyvatel. Jeho cílem je vytvoření uceleného informačního a komunikačního
systému pro základní školy. Do tohoto systému patří propojení žáků, učitelů, školy
a rodičů prostřednictvím informačního systému, který zajistí lepší komunikaci,
zvýší konkurenceschopnost školy a zefektivní administrativu školy. Obsahem
projektu je zjištění požadavků cílových skupin, návrh a tvorba pilotní verze
informačního systému v souladu s požadavky cílových skupin, vybavení základních
škol potřebnou výpočetní technikou, pilotní verze informačního systému,
proškolení uživatelů a odzkoušení systému v provozních podmínkách zapojených
škol. Přínosem by měla být průběžná kontrola práce žáků a aktuálnost informací
o jejich výsledcích práce ve škole, pro pedagogické pracovníky by projekt měl
přinést zjednodušení administrativy, např. v podobě elektronické třídní knihy, a pro
vedoucí pracovníky školy by vše mohlo usnadnit výkaznictví. Rodiče jako tzv.
nepřímá cílová skupina budou mít kontrolu nad prospěchem a docházkou dětí
v elektronické žákovské knížce. V ZŠ Kelč se bude tento systém ověřovat v 1., 2.,
7. a 9. ročníku.
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 Projekt sdružení Šance
Letos poprvé se na naši školu, přesněji její zaměstnance, obrátilo sdružení Šance,
sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Fakultní
nemocnici v Olomouci, s nabídkou na zakoupení vánoční hvězdy. Výtěžek
z prodeje je věnován těžce nemocným dětem. Náš příspěvek činil 2300,- Kč.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Nový rok v mateřské škole přivítáme s dětmi v pondělí
3. ledna 2011 u našeho stromečku, kde si zavzpomínáme
na tajemný čas Vánoc. Ve čtvrtek 6. ledna všichni
společně navštívíme Kostel svatého Petra a Pavla v Kelči,
kde se děti podívají na krásný pohyblivý BETLÉM a
zazpívají koledy.
Pak už nastane naplno zimní čarování a hraní ve třídě i
venku. Děti budou pozorovat přírodu, hádat, co je schované pod sněhem,
pod ledem, sypat ptáčkům zrníčka do krmítek na školní zahradě. Hry na
sněhu a na ledě nám přináší inspiraci pro zimní výtvarnou tvorbu, která
radost dětí ze zimy ještě zdvojnásobí. Vyrábíme papírové koule, stavíme
sněhuláky „papíráky“, kreslíme, malujeme.
V zimním období děti také rády poslouchají pohádky a příběhy ze světa
kouzel a fantazie.
Pohádky se staly součástí našeho školního vzdělávacího programu, který
obohacujeme pořádáním kulturních akcí.
V úterý 11. ledna přijede do naší mateřské školy Divadlo „Řád červených
nosů“ s pohádkou „Pyšná princezna“.
Ve čtvrtek 13. ledna čeká děti „Kouzlení s klaunem“, které zajistí pan
Meisner z Olomouce.
Ve středu 26. ledna děti navštíví Kulturní dům v Kelči, kde Divadlo
„Andromeda“ z Prahy zahraje pohádku „O čarodějné krčmě“.
Koncem ledna bude žít naše mateřská škola přípravami na DĚTSKÝ
KARNEVAL, který má v Kelči dlouholetou tradici a těší se velké
návštěvnosti dětí i dospělých. To se každoročně změní Kulturní dům
v Kelči v pohádkový svět. Letos se bude konat v neděli 30. ledna.
Přejeme Vám krásné zimní období a hodně sluníčka, které prozáří i ty
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč
nejmrazivější dny.
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Odborné učiliště Kelč informuje

Odborné učiliště informuje
Školní rok 2010 / 2011 se přehoupl pomalu a jistě za lomítko, a tak bychom i my
v Odborném učilišti v Kelči chtěli malinko bilancovat. Chceme se ohlédnout za tím,
co se našim žákům podařilo a v čem jsme byli úspěšní.
S nástupem nového školního roku byl naším nejdůležitějším úkolem rozběh
nového oboru vzdělání – Praktické školy dvouleté. Vzdělávací nabídku jsme na
základě požadavků okolních základních škol praktických a rodičů rozšířili o jednu
třídu Praktické školy, která je určena pro žáky se střední mentální retardací. Při
realizaci vzdělávacího programu Praktické školy využíváme bohaté zkušenosti
našich pedagogů a materiální a technické vybavení pro zaměření na praktické
činnosti. Velice zajímavou součástí výuky je v učilišti zatím nevyužívané
uplatňování výchov, hudební výchovy, výtvarné výchovy, estetické výchovy
a navazující praktických činností.
V průběhu uplynulého období, mimo základní úkoly v oblasti vzdělávání
a výchovy, bylo naším nejrozsáhlejším úkolem zajištění a průběh mezinárodního
setkání v rámci programu
Comenius – programu mezinárodní spolupráce škol. V měsíci říjnu se v Kelči
uskutečnilo jedno ze čtyř projektových setkání za účasti partnerských škol ze
Slovenských Ladců, Maďarské Baje a Německého Waiblingenu.
K dalším velkým úspěchům žáků můžeme řadit účast a úspěšnost na sportovních
soutěžích, pořádaných odbornými učilišti např. v Olomouci na Svatém Kopečku,
ve Velkém Újezdě či v Havířově. Na vzornou připravenost dbala paní učitelka
Hana Tomková. Na závodech všestrannosti naši chlapci ve skupinách získali
nejlepší umístění a to první místo.
Dalším sportovním úspěchem, kterým se můžeme pochválit, byl turnaj v „Ringu“.
Jednalo se o soutěž smíšených družstev, kterého se v říjnu 2010 zúčastnilo
6 moravských učilišť: OU a Prš Hlučín, OU Velký Újezd, OU Třinec, OU Svatý
Kopeček, OU Mohelnice a OU Kelč . Hrálo se ve dvou skupinách po dvou
družstvech. Ze skupiny jsme postoupili z druhého místa. Žáci OU Kelč v bouřlivém
boji bohužel nestačili na vítězné hlučínské družstvo, ale i tak skončili na krásném
druhém místě.
Také v listopadu se podařilo chlapcům stát na „bedně“ a přivézt domů diplom
s druhým místem ze soutěže v sálové kopané, která se konala v Havířově a
soutěžila v ní čtyři družstva z Odborných učilišť: Havířov, Klimkovice, Nový Jičín
a Kelč.
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Na oba turnaje žáky výborně připravil zaujatý sportovec pan učitel ing. Vlastimil
Orel a všem žákům gratulujeme za vzornou sportovní reprezentaci školy.
Dále se musíme zmínit o proběhlé soutěži s dvanáctiletou tradicí, která se konala v
listopadu v OU Račice – Račická šiška. Jde o odbornou soutěž mezi obory
zahradník - aranžér. Každým rokem se vyhlašují tři témata a nebylo tomu jinak ani
letos. Témata pro letošní kolo byla: závěs na zeď Valentýnské srdce, Vánoční vazba
do interiéru, a volné téma Čaj o páté. Děvčata se pilně měsíc připravovala. Velkým
úspěchem bylo, že v konkurenci aranžérských učilišť jsme se umístili celkově jako
skupina na druhém místě a za vánoční aranžmá jsme dovezli 2. a 3. místo
v jednotlivcích. Na stránkách www.uciliste-racice.cz si můžete pod hlavičkou
Račická šiška jednotlivé práce žáků prohlédnout. Pod úspěchem našich žákyň na
této soutěži je podepsaná především paní učitelka Pavla Honešová. K výbornému
výsledku přispěla svými zkušenostmi i radou naše bývalá učitelka a známá floristka
paní Ludmila Kuběnová.
Nejen sportovními výkony a profesními soutěžemi žijí naši žáci, ale také se
zúčastňují nejrůznějších tematických exkurzí ve spolupracujících firmách.
Za zmínku by určitě stály exkurze do Skláren v Karolince, Keramické dílny
v Oznici, návštěva Irisy ve Vsetíně či nahlédnutí pod jehly šičkám v Panedi Style
v Kelči. Pod všemi exkurzemi je organizačně podepsána Ing. Renata Smahlová.
Velmi zajímavou návštěvou byl exkurze do Zámrsk, kde je provozovna Zdravé
výživy. Nejen že se naši žáci zúčastnili přednášky o zdravých potravinách, ale také
si sami vlastnoručně mohli upéct chleba. Velký zážitek to byl pro žáky z Praktické
školy.
V měsíci říjnu a listopadu se na OU Kelč konaly exkurze žáků z 12 praktických
škol z Hranic, Bystřice pod Hostýnem, Valašského Meziříčí, Rožnova, Vsetína,
Halenkova, Nového Jičína, Kopřivnice, Příbora, Frenštátu, Oder a Lipníka,
budoucích zájemců o studijní obory. Vedení školy, vyučující a vychovatelé pro tyto
žáky připravilo zajímavou a pestrou prezentaci jednotlivých oborů – náplň teorie
a odborného výcviku, přiblížilo žákům režim školy, uvedlo příklady náplně
mimoškolní činnosti a seznámilo je s projekty probíhajícími na škole. Žáci pak
nahlédli do učeben, prohlédli si internát a při prohlídce dílen a pracoven se mohli
teoreticky seznámit s jednotlivými pracovišti.
Dne 9.listopadu byl na OU Kelč Den otevřených dveří. Návštěvníci nahlédli
do vybavených učeben, pracoven i na internát. Měli možnost nahlédnout
do zámeckých prostor, kde se žáci teoreticky i prakticky vzdělávají, kde tráví svůj
volný čas a kde se věnují volnočasovým aktivitám.
Zámecké dveře se otevřou návštěvníkům a zájemcům o studium i v lednu
2011. Den otevřených dveří se bude konat ve středu 19.ledna 2011.
Všichni jste srdečně zváni a rádi Vás uvidíme.
Zpracoval René Kolařík a Pavla Honešová
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Jak se žije v internátě Odborného učiliště v Kelči…
V současné době máme v internátě ubytováno přes 60 žáků, kteří obývají
26 pokojů.
Život v internátě je pestrý a zajímavý. Vždy říkám našim ubytovaným žákům,
že „Kdo chce, ten se u nás nudit nemusí…“.
• Od října zahájilo svou činnost 13 zájmových kroužků: vazačský, keramický,
divadelní, karaoke, literární, přírodovědný, výtvarný, technický, sportovní
hry, kopaná, florbal, badminton, turistický. Na vedení kroužků se spolu
s vychovateli podílí také učitelé.
• Již druhým školním rokem internát spolupracuje s firmou JUKO Rouské.
Někteří žáci se zajímali o koně, chtěli jezdit, starat se o ně. A tak jsem s paní
Juráňovou domluvila tuto spolupráci. Našlo se několik „zapálených“ kluků,
kteří by do Rouského jezdili denně, občas se přidají také děvčata.
• V měsíci listopadu a prosinci si žáci mohli otestovat svou fyzickou kondici na
lezecké stěně u Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí.
Zúčastnění hoši pokořili stěnu všichni, stropu dosáhla pouze dvě děvčata
a byla na sebe právem pyšná.
• Prosinec s sebou přinesl Mikuláše, a proto jsme ani my v internátě nemohli
porušit mnoholetou tradici Mikulášské nadílky. Někteří naši žáci se převtělili
do čertů, andělů a Mikuláše, postupně navštívili všechny ubytované žáky a za
pěkný mikulášský program je odměnili vánočkovým čertem a sladkostmi.
• Již ve vánočním duchu se 16. prosince konala besídka s krásným programem.
Vystoupili v něm ubytovaní žáci spolu s žáky z praktické školy. Na závěr
jsme zhlédli divadelní představení „Lotrando a Zubejda“, které v rámci
divadelního kroužku s žáky nacvičila paní vychovatelka Dáša Horáková.
Všichni žáci i hosté byli opravdu nadšení z nápaditých kostýmů i kulis,
ale především z hereckých výkonů našich žáků. (Kelečská veřejnost bude
moci pohádku zhlédnout dne 19. ledna 2011 na druhém Dni otevřených dveří
našeho učiliště.) Závěrem jsme si na besídce popřáli hezké Vánoce a mnoho
šťastných a úsměvných chvil v novém roce. A totéž přeji i vám, milí čtenáři
kelečského Zpravodaje.
Bc. Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka
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Různé

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE PRO MLÁDEŽ
V pořadí již XVIII. ročník soutěže proběhl i v okrese Vsetín.
Do této soutěže jsme se poprvé zapojili v roce 2008. Dějepisná
soutěž pro mládež - BIBLE A MY byla zařazena do Přehledu
soutěží a přehlídek pro školní rok 2010/2011 ve Věstníku MŠMT
ČR. Okresního kolo se konalo v pátek 26. listopadu 2010 v kapli
a prostorách školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.
Všichni přítomní soutěžili ve znalostech a dovednostech
vycházejících z obsahu nejrozšířenější a nejpřekládanější knihy světa, která je také
jedním ze základních kamenů naší evropské kultury. Sedmdesát dětí a studentů
z 15 základních a středních škol, kteří postoupili ze základních kol, obdrželi ve své
kategorii biblický test.
V nejmladší 1. kategorii určené pro 1. stupeň základních škol zvítězil Josef Hurt
ze ZŠ Loukov před Anežkou Sedlářovou ze ZŠ Choryně a Vojtěchem Fuksou ze
ZŠ Salvátor.
Ve 2. kategorii z 6. a 7. tříd skončila na 1. místě Kristýna Schindlerová ze ZŠ Kelč
před Tomášem Palátem ze ZŠ Salvátor a Kristiánem Káňou ze ZŠ Nedašov.
Ve 3. kategorii určené pro 8. a 9. třídy nejlepšího výsledku dosáhl Ondřej Holba
ze ZŠ Nedašov před Markétou Hašovou ze ZŠ Kelč a těsně následovala Magdaléna
Hlavicová ze ZŠ Kelč.
A v nejstarší 4. kategorii pro střední školy se na prvním místě umístila Anežka
Fialková z gymnázia ve Frenštátě p.R., druhé místo obsadila Ludmila Fialková
z téže školy.
V okrese Vsetín se do soutěže zapojilo celkem 443 žáků a studentů.
Vítězové postupují do regionálního kola. Regionální kolo se uskuteční v úterý
1. února 2011 na AG Kroměříž. Začátek v 10:00, předpokládaný konec
ve 13:30.
Zájemci z řad žáků nebo učitelů mohou vyhledat další podrobnosti o soutěži
na webových stránkách soutěže www.bibleamy.cz
Upřímně děkuji panu Mgr. Antonínu Lieblovi, řediteli školy pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí, jehož zásluhou se okresní kolo uskutečnilo v tomto
zařízení. Poděkování si zaslouží také všichni, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném
průběhu základních kol a okresního kola letošního ročníku soutěže.
Sponzoři soutěže: MÚ Valašské Meziříčí - odbor školství; MÚ Kelč; OÚ Police;
ČSOB, a. s., p. Ing. Ivana Veličková, ředitelka pob. ve Val. Mez.; ČSOB Penzijní
23

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

leden 2011

fond; KB, a. s., p. Ing. M. Smilková, náměstkyně řed. pob. ve Val. Mez.; ČSS,
Valašské Meziříčí, p. Tomášková J., obch. zástupce; C. B. G. Impex, s. r. o., Val.
Meziříčí, p. Skýpala M.; Knihkupectví, Valašské Meziříčí, p. Adamec Z.; Řeznictví
U Ondrušků, Kelč, p. Ondrušek; Pekárna VIVA, s. r. o., Kelč, p. Vallová; Pekárna
Lešňanka, s. r. o., Lešná; Cyrilovo pekařství, Hrachovec, p. Kundrátová; Hlaváčová
s.r.o., Kelč; Květinářství, Kelč, p. Čechová.
Srdečně děkujeme všem sponzorům, díky kterým byly zajištěny ceny pro vítěze
a ostatní účastníky soutěže.
Ing. Drahomíra Holubová, organizátor okresního kola

Český rybářský svaz, místní organizace Kelč informuje
1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
7. ledna 2011 – pátek
od 17:00 - 18:30
18. února 2011 – pátek
od 17:00 - 18:30
27. února 2011 – neděle
od 9:30 - 11:00
Podrobnější informace k výdeji povolenek na webových stránkách Města Kelč nebo
ve vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze: pátek 18. března 2011 od 18h v hasičském domě.
3) Kurz pro získání prvního rybářského lístku:
MO ČRS Kelč bude v roce 2011 pořádat kurz pro získání prvního rybářského
lístku.
Písemnou přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15.ledna 2011 na adresu: Český
rybářský svaz, místní organizace Kelč, 756 43 Kelč.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště
a telefonní spojení na zájemce (k zjednodušení komunikace doporučujeme uvést
i emailovou adresu). U dětí je rozhodující věk narození – kurz v roce 2011 mohou
navštěvovat děti, které v tomto roce dosáhnou minimálně 8 let. Kurz bude probíhat
v Kelči. Přesný termín zahájení bude zájemcům sdělen písemně.
Pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a spokojenost po celý rok 2011 Vám přeje
za výbor ČRS MO Kelč
Ing.Jaroslav Orel
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100 let hostýnského schodiště ( 1910 – 2010 )
V roce 2010 uplynulo 100 let od vybudování hostýnského schodiště.
Tvoří ho celkem 250 schodů, z nichž 221 je z pískovce a zbývajících
29 schodů je ze slezské žuly.
Podnět k vybudování schodiště dal lékárník Jan Harna z Kroměříže,
hospodář Matice svatohostýnské, na valné hromadě této instituce
v roce 1909. Svůj návrh odůvodnil obtížným přístupem ke chrámu
pro prudký spád terénu v prostoru mezi Vodní kaplí a chrámovou
stavbou. Neschůdný byl tento prostor hlavně pro staré a nemocné
návštěvníky Hostýna. Návrh byl přijat a stavba byla zahájena ještě
na sklonku roku 1909.
Stavbu vedl a prováděl Otto Zeman, stavitel z Bystřice p. H.Pískovec
těžili a opracovávali přímo v lomu na Černavě pracovníci
kamenického mistra Ludvíka Korabečného z Rajnochovic, který se
pak později v r.1924 přestěhoval do Bystřice. H. Opracované
pískovcové kvádry pak s koňskými potahy převáželi z lomu
na Černavě (840 metrů nad mořem, druhá nejvyšší hora
Hostýnských vrchů) na staveniště na Hostýně.
29 schodů, kterými schodiště začíná před hlavním vchodem
do chrámu, bylo vytesáno z tvrdé žuly, dovezené z jednoho lomu
ze Slezska.
Schody byly položeny i se zábradlím podle plánu architekta
E. Sochora z Prahy a ing. J. Holečka z Olomouce. Ve schodech jsou
vyryta jména i bydliště dobrodinců, kteří na stavbu hostýnského
schodiště přispěli peněžními obnosy. Schodiště bylo původně
železným zábradlím rozděleno na dvě části, aby vzhůru stoupající
a sestupující návštěvníci Hostýna si navzájem v cestě nepřekáželi.
Toto zábradlí (tehdy označované jako železné pruty) již mnoho let
neexistuje.
V r. 2000 od května do července byla provedena rozsáhlá
rekonstrukce horní části schodiště, tj. schodů ze žuly, včetně
balustrád (tj. kamenného zábradlí). Navázalo se na tradici a jména
nových současných dárců byla také vysekána do schodů.
Rekonstrukce byla nutná kvůli rozestupování schodů.
pokračování příště
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem
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Právní rubrika
Co s majetkem – pokračování výkladu o smluvních převodech na majetku.
Dnešní pojednání uvedeme informací o novele občanského zákoníku, která od
1.ledna 1992 obnovila platnost takzvané odporovatelnosti právním úkonům. Je to
institut,který má chránit věřitele tím,že mu umožňuje domáhat se,aby soud určil,že
dlužníkovy právní úkony, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky,
jsou vůči němu neúčinné. Toto právo lze uplatnit proti osobě, v jejíž prospěch byl
právní úkon učiněn nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch.
Podle této novely lze odporovat
a / právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit
věřitele a tento úmysl musel být druhé straně znám. Důkazní břemeno má ovšem
věřitel a to nemusí být často jednoduché.
Může jít na příklad o darovací smlouvu nebo kupní smlouvu s nepřiměřeně nízkou
kupní cenou, ale také i o prominutí dluhu anebo o opomenutí dlužníka dluh
vymáhat.
b / právním úkonům dlužníka, kterými byli věřitelé zkráceni a ke kterým došlo
v posledních třech letech mezi dlužníkem a jeho příbuznými v řadě přímé,
sourozenci a manželi anebo, které dlužník učinil v uvedené době ve prospěch
uvedených osob.
Rozhodnutí soudu o neúčinnosti právního úkonu neruší platnost napadeného
právního úkonu, avšak dává věřiteli možnost, aby navrhl výkon rozhodnutí
k uspokojení své pohledávky bez ohledu na změnu vlastníka, t. j. jakoby věc stále
patřila dlužníkovi.
Rozhodnutí věřitele o odporování právním úkonům dlužníka budou ve většině
případů vyžadovat při nejmenším poradu s odborníkem a vyhnout se možnosti
vzniku neočekávaných nákladů při řešení nejasností a případných chyb.
O formě, v jaké má být smlouva uzavřena, jsme se zmínili při pojednání
o neplatnosti smlouvy pro nedodržení zákonem předepsané formy. Zásadně platí,
že smlouvy mohou být uzavírány ústně, písemně nebo úředním zápisem.
Úřední zápis se vyžaduje u smluv uzavíraných osobami, které nemohou číst a psát,
pokud nejsou schopny se s obsahem smlouvy seznámit s pomocí přístrojů nebo
speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a jsou
schopni smlouvu vlastnoručně podepsat. Při tom platí, že úředním zápisem je jen
notářský zápis.
Nesplňují tedy tuto podmínku smlouvy sepsané jinými státními orgány.
Písemnou formu však musí mít vždy smlouvy o převodech nemovitostí a smlouvy,
kde se na písemném projevu vůle jednající dohodli.
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U smluv o převodu nemovitostí musí být podpisy obou stran na téže listině.
U smluv o převodu jiného majetku je dostačující, dojde-li k písemnému návrhu
smlouvy a k jeho písemnému přijetí. Podpisy jednajících mohou tedy být na dvou
listinách.
Při sepisování smluv o věcech, které jsou ve spoluvlastnictví, je nutno vždy
respektovat práva spoluvlastníka. Velikost těchto práv je dána velikostí podílu
každého spoluvlastníka.
O hospodaření s věcí ve spoluvlastnictví rozhodující spoluvlastníci většinou podle
velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo, když se nedosáhne většiny ani dohody,
musí o hospodaření se společnou věcí, po návrhu kteréhokoliv spoluvlastníka,
rozhodnout soud. Jinak platí, že přehlasování spoluvlastníci se musí podřídit
většině.
Pokud by se však jednalo o důležitou změnu společné věci,mohou přehlasovaní
spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud.Toto rozhodování nebude
jednoduché a bude jistě potřeba získat znalce, aby určil, co je v daném případě
důležitá věc.
Rozhodne-li se spoluvlastník svůj podíl převést a nejedná-li se o převod osobě
blízké – příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel -, má převádějící
spoluvlastník povinnost svůj podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům.
Jedná se o takzvané předkupní právo. Pokud by převádějící nerespektoval toto
ustanovení, mohou ostatní spoluvlastníci své předkupní právo uplatnit v tříleté
promlčecí době u soudu.
Spoluvlastnictví věci se může zrušit, a to buď dohodou o zrušení spoluvlastnictví
a vzájemném vypořádání nebo rozhodnutím soudu na návrh některého
spoluvlastníka.V případě dohody, neučiněné písemnou formou, musí každý
ze spoluvlastníků na požádání potvrdit, jak se spoluvlastníci dohodli.
Jde-li o nemovitost, musí být dohoda vždy písemná a bude nutno vždy podat
příslušný návrh katastrálnímu úřadu pro zápis změny. Při rušení spoluvlastnictví
rozhodnutím soudu, má soud několik možností s přihlédnutím účelnému využívání
věci.Když není možno věc dobře rozdělit, přikáže soud věc za náhradu jednomu
nebo více spoluvlastníkům.Zde dochází ke konstituování nového práva. Pokud
žádný spoluvlastník nemá o věc zájem,nařídí soud prodej věci a výtěžek rozdělí.
Z důležitých důvodů spoluvlastnictví soud nezruší. Při rozhodování může soud
zřídit k nově vzniklé věci věcné břemeno. V žádném případě však nemůže být
rozhodnutí soudu na újmu osobám, které mají na věci zřízena věcná břemena.
pokračování příště

JUDr. Vít Jiříček, Olomouc
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Inzerce

Charita
Valašské Meziříčí

Centrum osobní asistence
Pro koho tu jsme?
Pro všechny od 6 let, kteří sami nezvládnou dělat to, co by rádi,
vzhledem k tělesnému nebo mentálnímu omezení, ale jsou alespoň
trochu soběstační.

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

Co přesně nabízíme?
-

pomáháme se vším, co je doma potřeba
pomáháme při doprovodech do školy, do kina, za zábavou, do společnosti
pomáháme také s doprovody na úřady, na poštu, nebo k doktorovi
pomáháme při osobní hygieně
pomáháme při podávání jídla
pomáháme starat se o vlastní osobu

Kontakt
Koordinátor služby - Mgr. Alena Holešovská, Telefon 776 243 674
e-mail oasistence@valmez.charita.cz
Kpt. Zavadila 1345
757 01 Valašské Meziříčí
www.valmez.charita.cz
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*Kadeřnictví Kotíková Petra*
od 10. 1. 2011 bude otevřeno
pondělí – pátek
13,30 – 16,30 hodin
tel.. 731 115 017

Odborné učiliště Kelč nabízí volnou kapacitu zámečnických prací.
Informace a objednávky na telefonním čísle 571 641 321, 608 847 708 nebo
osobně v budově.

Kulturní komise připravuje i pro rok 2011 místní kalendář akcí kulturních, sportovních, společenských a zábavných. V této
souvislosti žádá místní spolky, organizace a jiné instituce, aby do
konce ledna 2011 zaslali přehled svých plánovaných akcí.
Informace a příspěvky – schybolova@kelc.cz
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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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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Anna Kopečná
65 let
Jiřina Smolková
Anežka Kubešová
70 let
Vojtěch Záslav
Josef Haša
80 let
Zdeňka Orlová
Marie Novosadová
Jan Kohn
Jan Vaculík

81 let
Marie Jiříčková
83 let
Josef Mertlík

Babice

Kelč
Kelč

Kelč
Kelč

84 let
Vlastimil Klabačka
86 let
Anna Pavlíková

Kelč
Kelč

Komárovice

87 let
Ludmila Kunovská
Marie Sehnalová

Lhota
Němetice
Kelč
Kelč

Kelč

Němetice
Kelč

88 let
Marie Mikesková Komárovice

Narození
Matěj Konečný
Jiří Křenek
Martin Křenek
Denis Valuch
Alena Mlčáková

Lhota
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
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Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253. Vychází
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posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz, telefonické dotazy
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Uzávěrka je 15. každého měsíce.
32

