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Městský úřad informuje
Informace k odpadům:
Město Kelč uzavřelo smlouvu o zpětném odběru malých elektrospotřebičů s firmou
Elektrowin a zpětném odběru zářivek s firmou Ekolamp.
ELEKTROWIN a.s., je největším kolektivním
systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých
elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení
v roce 2005 již zrecykloval více než 110 000 tun
vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití
a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké
a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková,
jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou
síť tvoří téměř 1000 sběrných míst v 800 městech a obcích, 2600 provozoven
posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 4000 obcích.
Vezměte svůj jarní úklid pěkně od podlahy.
Zbavte se vysloužilých elektrospotřebičů hned na jaře.
Až třetina Čechů doma zbytečně skladuje nějaký vysloužilý elektrospotřebič. Třeba
nefunkční fén lze najít až v šestině českých domácností – na půdě či ve sklepě jich
tedy leží téměř 700 tisíc. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu neziskové společnosti
ELEKTROWIN a dalších kolektivních systémů, které se zabývají zpětným odběrem
a recyklací elektrozařízení. Jarní úklid je ideální příležitostí zbavit se těchto
nefunkčních spotřebičů.
Češi se už naučili recyklovat zejména chladící zařízení. Kolektivní systém ELEKTROWIN
jich jen za posledních pět let ekologicky zpracoval přes 1,6 milionu. „Po ledničkách
a mrazničkách odevzdávají lidé nečastěji sporáky a pračky. Navzdory tomu až 10
procent domácností skladuje doma vysloužilé pračky i přesto, že již nefungují.
Na půdě či ve sklepech se jich povaluje více než 400 tisíc. A třeba kuchyňských robotů
až 800 tisíc,“ vysvětluje Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN.
„Nefunkční žehličku lze najít dokonce až ve čtvrtině domácností. Ve skříních jich leží
více než milion,“ dodává Tvrzník.
Jarní úklid může významně pomoci životnímu prostředí. Přispět může i ten nejmenší
vysloužilý elektrospotřebič. „Například z jediné žehličky může vzniknout třeba 20
plastových láhví nebo jedna dětská fleecová mikina. Současně lze opětovně využít až
půl kilogramu železa a 200 gramů neželezných kovů,“ poukazuje na konkrétní příklad
Tvrzník. „Lidé by měli myslet na to, že je velká škoda každého elektrospotřebiče, který
neskončí v naší sběrné síti. Znovu použít lze totiž až 90 procent materiálu,“ dodává.
(zdroj: www.elektrowin, tiskové zprávy)
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V Kelči se budou postupně dodávat kontejnery na malé elektrospotřebiče (fény,
kulmy, žehličky, varné konvice, holící strojky, apod.) Budou umístěny vedle
kontejnerů na tříděný odpad, na dolině u budovy Jednoty a ve dvoře základní školy.
Do místních částí budou dodány později.
Velké elektrospotřebiče se i nadále odevzdávají ve sběrném dvoře v TS Valašské
Meziříčí.

Vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť
a nepatří do komunálního odpadu. Myslete
ekologicky a odneste je bezplatně do malé
sběrné nádoby, která je nyní i v Kelči. Jedna
je umístěna v budově radnice v přízemí
a druhá v budově Jednoty na dolině.
Do malé sběrné nádoby patří pouze úsporné
kompaktní zářivky, výbojky, lineární
(trubicové) zářivky do délky 40 cm a LED
světelné zdroje. Do nádoby nepatří
poškozené světelné zdroje. Ty je možné
odevzdat v TS ve Valašském Meziříčí.

Pravidelný jarní mobilní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu:
sobota 7. dubna 2012 – Kelč - parkoviště u ZŠ
sobota 14. dubna 2012 – v místních částech
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U S N E S E N Í ze 17. zasedání Rady města Kelč dne 15.2.2012
Rada bere na vědomí informace M. Schybolové o přípravě a finanční rozvaze
Kelečských slavností 2012, které se uskuteční ve dnech 30.6. a 1.7.2012.
– Rada bere na vědomí návrh rozpočtu města Kelč na rok 2012 a předává jej k projednání
finančnímu výboru a zastupitelstvu.
– Rada schvaluje poskytnutí dotací žadatelům na činnost v roce 2012 dle předloženého
návrhu.
– Rada bere na vědomí výsledek inventarizace majetku města Kelč provedené
k 31.12.2011.
– Rada schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Kelč za rok 2011 ve výši
22.380,20 Kč a jeho převod do rezervního fondu.
– Rada bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Kelč za rok 2011 a
schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 32.701,35 Kč do rezervního fondu.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Projekční a inženýrskou kanceláří ARTING,
Vrbenská 739, Valašské Meziříčí na úpravu projektové dokumentace „Stavební úpravy
náměstí v Kelči“ dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
– Rada schvaluje podání nabídky města Kelč do výběrového řízení č. OVS/017/2012/2
vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej majetku
státu – pozemku parc.č. 729 ostatní plocha v k.ú. Němetice.
– Rada bere na vědomí geometrický plán pro rozdělení pozemku parc.č. 176 v k.ú. Kelč
– Staré Město a doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej odměřené části pozemku
o výměře 40 m2 .
– Rada schvaluje bezplatné umístění tří informačních tabulí České spořitelny na sloupech
veřejného osvětlení dle předloženého návrhu.
– Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení smlouvu o budoucí kupní smlouvě a
budoucí smlouvě o bezúplatném převodu částí pozemků a staveb a dohodu o podmínkách
zřízení stavby s p. Z. Š. Kelč ke stavbě „Inženýrské sítě lokality Sázany, Kelč - napojení
na kanalizaci, vodovod, plynovod a komunikaci“ dle předloženého návrhu.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 1 ks lípy na
obecním pozemku parc.č. 1328/1 v k.ú. Kelč – Staré město dle předložené žádosti.
– Rada schvaluje mandátní smlouvu s EFEKT, o.s., Jasenná 176, PSČ 763 13 na
zadavatelskou činnost veřejné zakázky „Povodňové škody – lesy Kelč“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
–

U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Kelč dne 27.2.2012
– Rada

schvaluje podání žádosti města Kelč o poskytnutí dotace na akci „Tepelně
technické úpravy Hasičského domu v Kelči“ v rámci Operačního programu životního
prostředí, výzvy č. 35 a pověřuje starostu podpisem této žádosti.
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U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 8.3.2012
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
- Zastupitelstvo schvaluje hospodaření města Kelč k 31.12.2011 takto:
Celkové příjmy rozpočtu města ve výši:
28 788.400,66 Kč
Financování
:
1 698.598,99 Kč
Celkové příjmy rozpočtu města
:
27 089.801,67 Kč
Celkové výdaje rozpočtu města
:
27 089.801,67 Kč
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2012 v závazných ukazatelích
dle předloženého návrhu v celkové výši 29 871.700,- Kč
- Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací na činnost v roce 2012 těmto organizacím a
sdružením v uvedené výši:
Tělovýchovná jednota Kelč, oddíl kopané
150.000,- Kč
Římskokatolická farnost Kelč, Kelč č.p. 107
120.000,- Kč
Orel Jednota Kelč
70.000,- Kč
Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345 50.000,- Kč
- Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku v roce 2012, dle schváleného programu
regenerace MPZ Kelč, spoluvlastníkům domu č.p. 15 v Kelči na akci „Oprava fasády,
výměna oken a dveří domu č.p. 15 v Kelči – I. etapa“ ve výši 60.000,- Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje zakoupení nemovitostí od České spořitelny,a.s. se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 do majetku města Kelč a to: budovu Kelč č.p. 262 –
objekt občanské vybavenosti na pozemku parc.č. st. 6/1 a pozemek parc.č. st. 6/1 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2 vše v katastrálním území Kelč – Nové Město,
obec Kelč, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí na listu vlastnictví 1143, včetně součástí a
příslušenství uvedených v čl. II smlouvy za celkovou kupní cenu 450.000,- Kč.
- Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o
bezúplatném převodu části pozemků a staveb a dohoda o podmínkách zřízení stavby mezi
městem Kelč a p. Z. Š., Kelč ke stavbě „Inženýrské sítě lokality Sázany, Kelč – napojení na
kanalizaci, vodovod, plynovod a komunikaci“ dle předloženého návrhu.
- Zastupitelstvo města Kelč schvaluje bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to pozemků
parc.č. 2023/76, parc.č. 2023/77 a parc.č. 2023/78, které byly geometrickým plánem č. 4027931/2010
ze
dne
3.1.2011
vypracovaným
geodetickou
kanceláří
CAD-PRO spol. s r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, odděleny z pozemku parc.č.
2023/10 ostatní plocha, silnice, zapsaného na listu vlastnictví 60000, pro katastrální území
Kelč–Nové Město, obec Kelč, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, včetně omezujících podmínek
uvedených v článku III smlouvy.
- Zastupitelstvo schvaluje delegování ing. Karla Davida, starosty města Kelč, zástupcem
města Kelč na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se
sídlem Jesenická 1106, 755 11 Vsetín, která se koná ve Vsetíně dne 7.6.2012. Náhradníkem
určuje p. Zdeňka Porazila, tajemníka MěÚ Kelč.
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Rozpočet města Kelč na rok 2012
Příjmy
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.
Ostatní správa v ochraně ŽP
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 - hlášení
MKZ - vstupné
Zpravodaj
Tělovýchovná činnost - pronájen KD
Hřbitovní poplatky
Sběr a svoz kom.odpadu
Příjmy z pronájmu HD
Činnost místní správy - prodej publikace
Komunální služby - 190 pronájmy pozemků, ostatní + 1000 další služby
Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z pronájmu bytů
Příjmy z pronájmu penzionu
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Příjmy z EKOKOMU
Příjmy z úroků
Provozování loterií - výtěžek z automatů
Prodej popelnic
Neinvestič. dotace KÚZ
Dotace SZIF Dětské koutky
Dotace SZIF Poradenství les
Dotace SZIF- povodňové škody lesy Kelč
Dotace Kraj - les
Dotace od obcí ZŠ
Splátka půjček
Operace z peněžních účtů
Zapojení fondů
CELKEM :

Rozpočet schv.
4 200 000
505 000
3 850 000
169 000
370 000
10 000
8 760 000
1 790 000
100 000
51 400
25 000
85 000
63 000
1 200 000
50 000
10 000
4 000
30 000
20 000
150 000
10 000
1 179 000
50 000
3 000
1 190 000
100 000
145 000
123 000
435 000
215 000
18 000
25 000
25 000
1 160 000
178 200
40 000
2 308 400
32 900
210 000
-1 358 200
0
2 340 000
29 871 700
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Výdaje

Rozpočet schv.

Lesnictví
Povodňové škody lesy Kelč
Dopravní obslužnost
Silnice - údržba MK 550 + Valcha 290
Kanalizace - úroky z půjčky, věcné břemeno, opravy
Úpravy malých vodních toků - Komárovice potok
Oprava MŠ
MŠ
Oprava ZŠ
ZŠ
Kino
Krizové rezervy
Knihovna
MKZ - 600 + 60 lavky
Příspěvek charitě
Příspěvek jednota Orel
Příspěvek církvi
Zál.kultury - SPOZ
Zpravodaj
Tělovýchovná činnost - příspěvek TJ
Péče o KD - 950 - sportovní zařízení, areály, hřiště + kiosek 300
Uzemní rozvoj - 1 800 parkoviště, 1 000 síťování, 550
Využití volného času dětí - dětské koutky Ně, Kom., Kelč
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Kom.služby a úz.rozvoj - 1 200 + 200 PD Zátopkovo + 300 PD náměstí +

955 000
3 980 000
188 000
840 000
264 000
50 000

450 ČS + 400 příspěvek mikroregion

2 550 000
1 150 000
40 000
35 000
95 000
1 200 000
530 000
150 000
250 000
1 100 000
210 000
1 300 000
4 050 000
25 000
140 000

Veřejné osvětlení - 900 + 250 Komárovice
Hřbitov
Rozhlas,televize - opravy veřejného rozhlasu
Územní plánování
Sběr a svoz kom.odpadu
Zeleň
Pojištění majetku
Penzion
Požární ochrana - HD - 400 + 700 oprava HD
Požární ochrana - Hasiči
Zast.Města.RM,OV
Správa
Bankovní poplatky
Příspěvky občanským sdr.
Ostatní příspěvky
Fin.vypořádání -sč. lidu
Fin.vypořádání -daň z příjmu
Plynofikace - PD Němetice 15 + 90 Němetice
Náklady SF
CELKEM :

600 000
170 000
1 950 000
360 000
10 000
400 000
660 000
50 000
70 000
120 000
60 000
150 000
150 000
1 250 000
3 350 000
230 000
40 000
550 000

4 700
350 000
105 000
140 000
29 871 700
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Výměna řidičských průkazů
Probíhá další etapa výměny řidičských průkazů.
Tato povinná výměna se týká držitelů řidičských průkazů vydaných:
od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002,
tito držitelé jsou povinni si je vyměnit do 31. prosince 2012.
K výměně řidičských průkazů je zapotřebí si přinést platný občanský průkaz nebo
cestovní pas, řidičský průkaz, kterému končí platnost a jednu fotografii o
rozměrech 3,5x4,5 cm, které se pořizují na požádání v příslušných fotografických
ateliérech.
Výměna je bezplatná při vyřízení žádosti do stanoveného termínu, tedy do konce
tohoto roku 2012.
Upozorňujeme, že pokud si držitelé své řidičské průkazy nevymění ve stanoveném
termínu, pak jim za jízdu bez platného řidičského průkazu mohou policisté vyměřit
pokutu až do výše 2000 Kč.
Vaše řidičské průkazy si můžete vyměnit na Městském úřadě ve Valašském
Meziříčí odboru dopravně správních agend – registr řidičů na Zašovské ulici
v kanceláři č. 103.
Úřední hodiny Městského úřadu:
Po, St
8,00 – 11,00
12,00 - 17,00 hod.
Čt
8,00 – 11,00
12,00 - 13,30 hod.
Všechny informace vám podají pracovníci odboru dopravně správních agend:
Jana Goldová:
571 674 428
Věra Valuchová:
571 674 403
*******************************************************************

Sčítání lidu 2011
Předběžné výsledky podle trvalého bydliště k 26.3.2011
Obec
Kelč

Celkem
2.673

Obyvatelé
celkem
2.673

v tom
Muži
Ženy
1.340
1.333

v tom ve věku
0-14 let 15-64 let 65 a více
457
1.859
357

Ekonomicky Z toho
Obydlené
aktivní
zaměstnaní domy
1.306
1.170
599

Obydlené
byty
857

Hana Tomášková, matrika
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Kultura

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Zveme vás na výstavu amatérských plastikových modelů vojenských i
civilních letadel, lodí a plachetnic, bojové techniky,
tanků a vojenských vozidel i vláčků.

Výstava bude uspořádána ve dnech

14 . a 15 . dubna 2012
ve velkém sále Kulturního domu v Kelči
sobota 14. dubna od 14hod. do 18hod.
neděle 15. dubna od 10hod. do 16hod.
Pokud máte zájem obohatit tuto výstavu, která je pro velký zájem
návštěvníku pořádána již třetím rokem, přijďte a doneste své modely
v sobotu 14. dubna 2012 od 12. do 14. hodin do kulturního domu.
Vstup na tuto výstavu je volný.
Bližší informace: Pajdla Miroslav, mobil 774 830 144
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(150 Kč junior, student, důchodce)
(170 Kč junior, student, důchodce)

(balíček = 2 představení – divadlo 20.4.2012 Něžné dámy + 28.4.2012 Ostrov)
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Historie města Kelč
Vzácná sbírka kelečského dýmkařství bude opět zpřístupněna veřejnosti
Zašlou slávu kelečského dýmkařství již brzy připomene nově otevřená expozice, jejímž
cílem je vynést na světlo světa předměty, skrývané po dlouhá desetiletí za zdmi
muzejních depozitářů.
Vzácnou sbírku dokumentující proslulou výroby dýmek v Kelči získalo v roce 1971
od bývalého kelečského muzea do své správy vsetínské okresní muzeum, dnes Muzeum
regionu Valašsko. A právě to ve spolupráci s Městem Kelč novou expozici připravuje.
Kolekce kelečského dýmkařství čítá více než 800 kusů předmětů. Většinu z nich tvoří
vybavení dýmkařské dílny – výrobní nástroje jako pilky, nože - „fajkovce“, výtočky
„škrabáky“, vrtáky „nebozezy“, dlátka, „šparáky“, rašple, pilníky, pájky „cínáky“ ,
dirovače, kladívka, kleště, kovadlinky, šlapací fajkářský soustruh „drexl“
s příslušenstvím a jiné. Zachovaly se i předměty dokladující postup výroby dýmek –
různé druhy dřev na zhotovování fajek, polotovary hlaviček a odléváků v různých fázích
zpracování, kování a další, a také dokumentace v podobě ceníků dýmek, zásilkové knihy
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či školních výkresů dýmkařského učně. Pouhý zlomek, jen asi 40 kusů, představují
hotové výrobky – kompletní dýmky nebo jejich součásti.
Téměř polovina těchto artefaktů byla dědictvím bývalého kelečského muzea, druhá část
sbírky byla získána po převzetí sbírky vsetínským muzeem. V letech 1972 a 1973
darovali muzeu bývalí dýmkaři či jejich rodiny na 500 kusů předmětů. Mezi nejštědřejší
donátory patřil dýmkař František Mašláň, který muzeu předal téměř 400 kusů většinou
dýmkařských nástrojů, dále dýmkař Bohumil Ficek, Vojtěch Pitrun, syn dýmkaře Arnošt
Both mladší a další.
Všechny tyto předměty byly v 80. letech odborně určeny, popsány a utříděny vynikající
etnografkou vsetínského muzea Evou Urbachovou. Její zásluhou tato sbírka dosáhla
profesionální úrovně a může dnes představit kelečské dýmkařství v celé své kráse.
Láká-li vás tedy svět modravého dýmu, pak si určitě nenechte tuto expozici ujít. Těšit se
můžete na širokou paletu především kelečských dýmek, k vidění však budou i dýmky
vyráběné na jiném místě Valašska – fajky „valašky“ vybíjené perletí, dýmky z různých
materiálů – pěnovky z vzácného nerostu sépiolitu nebo porcelánky. Budete moci
nahlédnout do rekonstruované fajkářské dílny a zhlédnout, jaké všemožné nástroje byly
k výrobě fajek nezbytné. Prostřednictvím informačních panelů se spoustou fotografií se
můžete vydat na dlouhou cestu, kterou dýmka jako nástroj ke kouření tabáku za dobu své
existence urazila, na pouť, jež započala u amerických Indiánů před 3000 lety a v našem
regionu zakotvila právě v malém městečku Kelč.

Milada Fohlerová, etnografka Muzea regionu Valašsko,

(hledáme jméno kelečského dýmkaře)

Stálá expozice se nachází v prostorách muzea Bratří Křičků v Penzionu v Kelči.
Otevírací doba bude upřesněna v příštím Zpravodaji.
12
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Program Kina Kelč na měsíc březen 2012
Neděle 1. dubna v 18hod.
DŮM
Film vypráví příběh otce, který pro každou ze svých dvou dcer staví dům. Do
stavby domů projektuje všechny své sny a ambice, které ztratil v éře komunismu.
Česko-slovenský film, 100min., vstupné 43Kč.

Neděle 8. dubna v 18hod.
BABYLON A.D.
V temné budoucnosti dostane žoldák Toorop(Vin Diesel) za úkol eskortovat
nebezpečnou ženu Auroru a její sestru Rebeku z Ruska do New Yorku.
Americký dobrodružný sci-fi film s českými titulky, 90min., vstupné 45Kč.

Neděle 15. dubna v 16hod.!!!
PLANETA 51
Planeta 51 je klidný kout vesmíru, kde si žijí obyvatelé v pohodě až do chvíle, než
se objeví vetřelec, ten má podobu astronauta NASA.
Animovaný film Velké Británie a Španělska v českém znění, 90min., vstupné 41Kč.

Neděle 22. dubna v 18hod.
SKYLINE
Los Angeles se probouzí do nového dne. Svítání tak přichází o dvě hodiny dříve.
Nepochází ze Slunce, ale ze zvláštních zdrojů vznášejících se nad městem.
Americký sci-fi s počítačovými efekty s českými titulky, 94min., vstupné 43Kč.

Neděle 29. dubna v 18hod.
PŮLNOC V PAŘÍŽI
V novém filmu Woodyho Allena mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát,
přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje
Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat.
Americko-španělský romantický film, 94min., vstupné 43Kč
Na měsíc květen připravujeme: Kletba měsíčního údolí, Rodina je základ státu,
Probudím se včera.
Pajdla Miroslav,ved.Kina Kelč
13
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Sport

FLORBAL TEIWAZ KELČ
MUŽI PROHRÁLI BOJ O DRUHÉ MÍSTO
16.kolo: FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs.TJ Sokol Kostelec na Hané 6:7 (2:1,2:3,2:3)
Branky a asistence týmu Teiwaz: Hloch, Hloch (J.Vraj), Hloch (Sofka), Pivovarčík
(Hloch), Barfus (Hloch), Hloch (M.Vraj)
Dne 17.3. se utkali Kelečští florbalisté o druhé místo v tabulce s domácím
Kostelcem na Hané. Začátek zápasu byl vyrovnaný a jen potvrdil, že se jedná o
jeden z nejdůležitějších zápasů sezóny. Chvílemi tlačil do obrany Teiwazu tým
Kostelce, jindy zas mužstvo Kelče pěkně zatápělo obraně soupeře. Během zápasu
bylo jasné, že bude rozhodovat každá chybička. Bohužel kelečští hráči udělali více
chyb než soupeř a přímo darovali hráčům Kostelce možnost střílet branky.
Rozhodující chvíle zápasu přišla ve třetí třetině, kdy Kostelec unikl Kelči o dvě
branky. Tým Teiwazu stačil ještě minutu před koncem snížit na rozdíl jedné
branky, měl dokonce šanci vsítit i další branku, ale vyrovnat se nakonec už
nepodařilo. Kostelec šel více vítězství naproti a po boji vyhrál.

17.kolo: FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Cannibals Lipník 9:2 (2:1,4:0,3:1)
Branky a asistence týmu Teiwaz: Barfus (Hloch), Hloch (D.Drozd), Janda (Hloch),
Konečný (Pivovarčík), Hloch (D.Drozd), D.Drozd (Hloch), Ševčík (Barfus), M.Vraj
(Pivovarčík), Sofka (Hloch)
V ten samý den odehrál tým Teiwazu ještě jeden zápas a to proti Lipníku nad
Bečvou. Lipník byl celý zápas velice pasivní a brankář Kelče neměl skoro žádnou
práci a mohl jen přihlížet, jak jeho spoluhráči útočí na branku soupeře. Celý zápas
měla Kelč pod kontrolou a pod kapitánem Tomášem Pivovarčíkem v poklidu
zvítězila. Tým Teiwaz Kelč se momentálně nachází na třetím místě. Do konce ligy
zbývají čtyři kola.
Trenér Teiwazu Marek Hloch:,,Chci klukům poděkovat, tento rok jsme udělali velký

kus práce. Hrajeme jiný systém než ostatní týmy v lize a to, že většina týmu
spoléhá při zakládání útoku na nahazování míčku, tedy na náhodě. My se snažíme
dostat se do útočného pásma kombinací, mít míček pod kontrolou a zapojovat při
kombinaci všechny hráče. V tomhle budeme pokračovat a snažit se pořád a pořád
zlepšovat.“

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.fbsteiwaz.cz.
Marek Hloch
14
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FOTBAL
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2012 MUŽI A
Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15.

Družstvo
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A

Den
So
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
So
Ne
So

Datum
31.3.2012
7.4.2012
14.4.2012
22.4.2012
28.4.2012
6.5.2012
12.5.2012
20.5.2012
26.5.2012
2.6.2012
10.6.2012
16.6.2012

Zač. utkání
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Odjezd
13:30
14:00
15:00
14:30

15:00
14:30

Utkání
TJ Kelč
Sokol Míškovice
TJ Kelč
SK Louky
TJ Kelč
FC Malenovice
TJ Kelč
Sokol Lubná
TJ Kelč
FK Admira Hulín
TJ Kelč
Fryšták
TJ Kelč
Zdounky
TJ Kelč
Zborovice
TJ Kelč
Tečovice
TJ Kelč
Těšnovice
TJ Kelč
Kostelec u Holešova
TJ Kelč
Lužkovice

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2012 MUŽI B
Kolo
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15.

Družstvo
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B

Datum

Zač. utkání

Den
NT
Ne
So
So
So
Ne
So

1.4.2012
7.4.2012
14.4.2012
21.4.2012
29.4.2012
5.5.2012

15:30
12:30
16:00
13:00
16:00
13:30

14:00

Ne
So
Ne
So
So

20.5.2012
26.5.2012
3.6.2012
9.6.2012
16.6.2012

10:15
13:30
16:30
13:30
13:30

9:00

Utkání

Odjezd

14:45
15:00

14:45

Kelč B
Kelč B
Podlesí B
Kelč B
Choryně B
Kelč B
Hrachovec B
Kelč B
Kelč B
Lužná
Kelč B
Lačnov
Hoštálková

Police
Leskovec
Kelč B
Krhová A
Kelč B
Jarcová
Kelč B
Kateřinice B
JanováB
Kelč B
Liptál
Kelč B
Kelč B

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2012 ST. ŽÁCI
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
10.
11.
12.
13.

Družstvo
St.žáci
St.žáci
St.žáci
St.žáci
St.žáci
St.žáci
St.žáci
St.žáci
St.žáci

Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
12.
13.

Družstvo
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žácí
Ml.Záci

Den
Ne
So
So

Datum
15.4.2012
21.04.
28.04.

Zač. utkání
9:30 UT
10:00
13:45

So
Pa
So

12.05.
18.05.
26.05.

9:30
17:30
10:00

Odjezd
8:30
12:15
VOLNO
8:30
16:30

Utkání
Val.Meziříčí B
Kelč
Dol.Bečva

Kelč
Choryně
Kelč

Podlesí
Střítež
Kelč

Kelč
Kelč
Vigantice

Kelč

Jablůnka

VOLNO
So

09.06.

10:00

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2012 ML. ŽÁCI
Den
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne

Datum
01.04.
08.04.
14.04.
22.04.
29.04.
06.05.

Zač. utkání
13:00
10:00
14:00
10:00
13:30
10:00

Ne
Ne
So
Ne

20.05.
27.05.
02.06.
10.06.

9:30
10:00
13:00
10:00

Odjezd
12:00
13:30
12:30
VOLNO
8:30
11:30
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Utkání
Val.Bystřice
Kelč
Krhová
Kelč
Loučka
Kelč

Kelč
Zubří
Kelč
Poličná B
Kelč
Hrachovec

Hutisko
Kelč
Vigatince
Kelč

Kelč
Zášová
Kelč
Vidče
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HOKEJ
O POHÁR BOBRA

2.
Již šestým rokem se naši místní hokejoví nadšenci pravidelně účastní
amatérské hokejové ligy ve Valašském Meziříčí O POHÁR BOBRA. Rok co rok
sbírají hokejové zkušenosti, které se jim podařilo zúročit až v letošní sezóně
2011/2012, kdy šťastně postoupili do play-off společně s Juřinkou, Raichovými
Domy a Rakovem. Zde šlo již o hodně a každý zápas byl důležitý pro celkové
umístění. Hráči všechny tři zápasy odehráli s nasazením a bojovným srdcem.
Především poslední zápas s Rakovem byl velice napínavý a hráči Kelče si byli
vědomi, že vítězství tohoto zápasu je katapultuje na celkové druhé místo.
Sestava pro rok 2011/2012: Perutka Petr
Volf Tomáš
Marejka Pavel
Hradil Karel
Bednařík Petr
Staša Petr
Sušeň Radek
Krejčí Roman
Valuch Martin
Bártek Marek
Pospíšil Petr
Orel Pavel
Hradil Zdeněk
Lenomar Adam
1. místo HC Juřinka
2. místo Kelč
3. místo Rakov
Doufám, že do příští sezony naskočí ŽLUTÍ PUPCI se stejným nadšením
jako doposud.
Hradil Karel nejml.
*****************************************************************************************

KUŽELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2011-2012 - výsledky 19. – 22. kola :
Otrokovice
Kelč
Chropyně
Kelč

-

Kelč
Machová
Kelč
Zlín A

2:6
6:2
3:5
2:6
16

2368 – 2411
2513 – 2425
2294 – 2324
2513 – 2594

2
2
2
0
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Tabulka po 22. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KC Zlín A
KK Kroměříž
TJ Valašské Meziříčí B
TJ Kelč
KC Zlín B
TJ Bojkovice
TJ Vsetín
SC Bylnice
TJ Chropyně
TJ Luhačovice C
TJ Valašské Meziříčí C
TJ Machová
TJ Otrokovice B
KC Zlín C

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

135 : 42
126 : 50
115 : 62
101 : 76
97 : 80
106 : 71
86 : 82
98 : 79
74 : 94
73 : 96
62 : 114
54 : 123
51 : 117
41 : 135

2562
2534
2511
2474
2508
2520
2431
2394
2482
2390
2402
2377
2358
2387

38
36
34
29
29
27
22
22
21
17
14
7
6
6

Severomoravská divize dorostu 2011 – 2012:
Kelč
Jeseník
Kelč
Kelč

-

Ostrava Poruba
Kelč
Rýmařov
Zábřeh

1252 – 1254
1166 – 1228
1268 – 1217
1237 – 1329

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

1
2
2
0

Tabulka po 16. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zábřeh
Rýmařov A
Kelč
Opava
Sedlnice
Ostrava Poruba
Horní Benešov
Jeseník
Šumperk
Rýmařov B

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

104 : 24
81 : 47
88 : 40
79 : 49
75 : 53
72 : 56
49 : 79
44 : 84
34 : 94
14 : 114

1240
1188
1191
1164
1186
1170
1072
1157
1007
960

27
25
23
20
18
17
12
9
6
3

Chtěl bych se ještě zmínit o úspěchu našich mladých hráčů. Monika Pavelková si
v přeboru Zlínského kraje dorostu svým 4. místem vybojovala postup na
mistrovství České republiky. Úspěšní byli i mladší žáci, kteří hrají soutěž „Pohár
mladých nadějí“. Do celorepublikového finále postoupil i Ondřej Pitrun. Pro
Moniku i Ondru znamená účast na mistrovství velký úspěch a chtěl bych jim popřát
pevnou ruku, patřičné štěstí a aby je kuželky dále bavily.
Josef Gassmann
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Mladší žáci
Sobota 3. 3. 2012 – Bystřice p. Hostýnem: Orelská florbalová liga
Hranice: Kelč 2 : 2
Branky: David, Hlavica
Kelč: Hustopeče 10 : 2
Branky: David 5, Pajdla 2, Hlavica, Perutka T., Volek
Havířov: Kelč 0 : 4
Branky: Chramosta 2, Perutka T., Rada
Sestava: Rada (Gk), Hlavica (c), Perutka T., Stržínek, Klvaňa, Ševčík, Valuch,
Pitrun A., Pajdla, Vozák, Volek, Chramosta.
Mladší žáci odehráli v Bystřici 4. turnaj OFL. Nad Havířovem výhra 4:0, Hustopeče
jsme porazili jednoznačně 10:2. Rozhodující zápas o postup do finále se hrál
s Hranicemi. Kluci bojovali jako lvi, ale branka soupeře byla jako zakletá. Nakonec
jsme uhráli remízu 2:2, která je spravedlivá, ale do finále postupují Hranice.
Přesto musím klukům poděkovat za výborný výkon a těším se na přátelské turnaje,
které nás v této sezóně ještě čekají.

Starší žáci
Sobota 25. 2. 2012 – Odry: Orelská florbalová liga
Hranice: Kelč 2 : 9
Branky: Foukal 3, Orel 3, Orava, Plesník, Nepustil
Kelč: Veřovice 6 : 0
Branky: Plesník 3, Orel 2, Nepustil
Troubelice: Kelč 2 : 5
Branky: Orel 3, Pitrun 2
Sestava: David Pajdla, Matěj Foukal, Tomáš Plesník, Tomáš Pitrun, Jarda Orel,
Ondřej Nepustil, Daniel Cindler, Lukáš Orava.
Starší žáci opět výborně zvládli zápasy ve své divizi a s přehledem vedou tabulku
soutěže. Postup do finále mají již jistý, finálový turnaj se hraje 28. dubna v Uherském
Brodu.

Dorostenci
Neděle 18. 3. 2012 Ostrožská Nová Ves: 5. kolo Orelská florbalová liga
Orel Uherský Brod: FBC Orel Kelč 6 : 5
Branky: Pelc 2, Horák, Pajdla, Novosad Vyloučení: Novosad, Hegar, Humplík
Snipers Slavičín: FBC Orel Kelč 0 : 10
Branky: Hegar 3, Pelc 3, Novák 2, Humplík 2
Sestava: Plesník (gk), Horák, Novák, Hegar(c), Pajdla, Novosad, Foukal, Pelc,
Klaus, Humplík.
Zápas s Uherským Brodem byl přímým soubojem o první místo v divizi. Po celý zápas
jsme byli lepším týmem, nedařilo se nám ovšem proměňovat šance. To se nám stalo
osudným v samotném závěru zápasu. Rozhodčí vyloučili Lukáše Novosada za úmyslnou
hru rukou. Po našich protestech, že šlo pouze o nastřelenou ruku, rozhodčí udělili další
trest pro hráčskou lavici. Soupeř obě přesilové hry využil a otočil skóre. V zápase se
Slavičínem si kluci s chutí zastříleli a splnili hlavní cíl tohoto turnaje a tím je postup do
republikového finále, které se hraje 8.5. 2012 v Bystřici pod Hostýnem.
18
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Sobota 3. 3. 2012 Bystřice p. Hostýnem: 10. kolo 2. ligy dorostu ČFbU
TJ Kozel Počenice: FBC Orel Kelč 4 : 4
Branky:Hegar 2, Klvaňa, Tvrdoň
FBC Orel Kelč: FBK Sokol Valašské Klobouky 0 : 3
Vyloučení: Ryška
Sestava: Plesník (gk), Ryška, Horák, Novák, Tvdoň, Klvaňa, Hegar(c), Pajdla,
Novosad, Foukal, Klaus, Pelc, Kulich.
Úvodní zápas s Počenicemi přinesl vyrovnané utkání, kdy jsme se soupeři neustále
přetahovali o vedení. V závěru zápasu se soupeř dostal do vedení - 4:3. Na hřiště šli ti
nejlepší a vytvořili závar u branky soupeře, ze kterého padl vyrovnávací gól, jehož
autorem byl Aleš Tvrdoň. Dělba bodů je spravedlivá vzhledem k průběhu zápasu.
V druhém utkání jsme celé dvě třetiny trápili vedoucí tým ligy z Valašských Klobouk.
Nemohli najít recept na naši dobře organizovanou obranu. Až v polovině třetí třetiny,
po naší chybě v rozehrávce, se soupeř ujal vedení 1:0. Ve snaze o srovnání skóre jsme
otevřeli hru a obdrželi ještě dvě branky.
Sobota 17. 3. 2012 Morkovice: 11. kolo 2. ligy dorostu ČFbU
FBC Orel Kelč: TJ MEZ Vsetín 0 : 4
Vyloučení: Ryška, Hegar 2x
FbC Holešov : FBC Orel Kelč 5 : 1
Branka: Ryška
Vyloučení: Ryška 2x, Horák
Sestava: Plesník (gk), Ryška, Horák, Novák, Tvdoň, Klvaňa, Hegar(c), Pajdla,
Novosad, Foukal, Klaus, Kulich.
V 11. kole jsme jeli do Morkovic u Kroměříže, kde nás čekaly zápasy s týmy, které
bojují o vítězství v lize. Hra založená na pevné a spolehlivé obraně dělala oběma
soupeřům velké problémy a dlouho na ni nemohli najít recept. Až v závěru zápasu se
Vsetínem soupeř díky gólům v přesilovkách odskočil na konečných 4:0. V zápase
s Holešovem jsme vykřesali naději na slušný výsledek brankou Ryšky na 1:3 čtyři
minuty před koncem. Vzhledem k tomu, že sbíráme zkušenosti do příštích sezon,
zkusili jsme hru bez brankáře. Soupeř nám v této situaci vstřelil ještě dvě branky a
stanovil tak konečný výsledek na 5:1.
Rozpis zápasů FBC Orel Kelč na Duben 2012:
Sobota 24. 3. 2012: starší žáci – 4. kolo OFL – Uničov
Neděle 15. 4. 2012: dorostenci – 12. kolo 2. ligy ČFbU – Val. Klobouky
Sobota 28. 4. 2012: starší žáci – Republikový finálový turnaj OFL – Uh. Brod
Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
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Mateřská škola informuje

Každoročně v tomto období vítáme s dětmi jaro, budíme sluníčko a zvířátka ze
zimního spánku. Letos se také připravujeme na velikonoční svátky. Zdobíme vajíčka a
perníčky, pečeme velikonoční beránky, učíme se říkanky k danému tématu. Ve všech
třídách je veselá jarní nálada.
Kropenatá slepička,
snesla bílá vajíčka.
Nasypali jsme jí barvičky,
aby snášela krasličky.
Všechny barvy sezobala,
bílé vejce zase dala.
V úterý 3. dubna odpoledne se uskuteční ve 3. třídě velikonoční tvořivá dílna pro děti
a rodiče. V dubnu se budeme věnovat také dopravní výchově. Hry v jarní přírodě
přinášejí dětem hodně radosti, ale zároveň skrývají různá úskalí a možnost úrazů. Děti
by měly vědět, jak se chovat, aby se jim úraz nestal. Nejlépe si důležité znalosti a
dovednosti osvojují hrou. Pěkným zpestřením v této oblasti byl preventivní program
„Klaun Tú Tú, učí děti dopravu“, který se uskutečnil v mateřské škole. Klaun s dětmi
řešil běžné situace ze života a učil je správnému chování. K tomuto tématu se
uskuteční ještě výtvarná soutěž „Na silnici bezpečně“ a přátelská beseda s policistou.
Podíváme se i do hasičské zbrojnice.
Budeme cestovat také do pohádek. 3. dubna dopoledne přijede Divadélko Smíšek
s pohádkou „Tři medvědi“. Pohádka bude o tom, jak si medvědí rodinka vyšla na
výlet do přírody a mezitím k nim zavítala nezvaná návštěva.
Ve čtvrtek 12. dubna zahrají paní učitelky dětem jarní pohádku s názvem „Za zvířátky
do pohádky“. O zvířátkách v lese a o přírodě bude s dětmi besedovat také pan
Lubomír Pavelka, předseda Mysliveckého sdružení Kelečsko, který slíbil návštěvu
v mateřské škole. My mu zase slíbíme, že se budeme učit přírodu chránit a pečovat o
ni. Zvířátkům do lesa pošleme přírodniny, které děti nasbíraly při podzimních
vycházkách. V pondělí 16. dubna půjdou děti do Kina na kreslený film „Planeta 51“.
Ve středu 18. dubna čeká děti v mateřské škole „Kouzlení s klaunem“, zábavný pořad
plný napětí a kouzel. V pondělí 23. dubna oslavíme Den Země s „odemykáním
zahrady zlatým klíčem“. V pátek 27. dubna se u nás uskuteční velký „Slet čarodějnic“.
Takže děti se mají na co těšit!
Přejeme vám veselé Velikonoce a hodně pěkných dnů.
Svatava Dohnalová, ředitelka
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Základní škola informuje
Proběhl zápis do 1. třídy
K zápisu se letos dostavilo celkem 26 dětí. Z výsledků zápisu vyplynulo, že 20
dětem bylo vystaveno rozhodnutí o přijetí. V ostatních případech je věc v jednání.
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.

Testy z pilotního ověření uvolněny – elektronická verze pro testovací aplikace
Ve dnech 21.5. – 8.6.2012 se žáci 5. a 9. tříd škol, které zajišťují výuku na
úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (ZŠ, víceletá gymnázia, konzervatoře)
účastní celoplošného testování ve vybraných předmětech, a to matematice, českém
a anglickém jazyce. Instalační balíček k celoplošné generální zkoušce je od této
chvíle možné instalovat na všechna PC v počítačových učebnách a dalších
prostorách, kde škola zamýšlí provádět elektronické ověřování výsledků žáků v
rámci 1. celoplošné generální zkoušky. Jednoduchá instalace, stažení zkušebních
testových dávek a ověření funkčnosti jsou popsány v přiložené dokumentaci. Po
úspěšné instalaci již není třeba na straně školy v budoucnu tuto aplikaci instalovat,
přestože do provedení samotné generální zkoušky aplikace ještě dozná změn.
Součástí aplikace je totiž funkčnost, která bezobslužně zajistí
její
aktualizaci
v případě, že je k dispozici nová verze. Do počátku generální
zkoušky budou
uvolněny elektronické testy, které byly součástí pilotního ověření systému
ve vybraných školách v prosinci roku 2011. Tyto testy bude možné libovolně
využít učiteli a žáky pro seznámení se s aplikací a průběhem testování. Od této
chvíle je také zahájena informační kampaň ČŠI, v rámci níž budou školy pravidelně
informovány o dalších detailech vztahujících se k tomuto procesu, a to jak
prostřednictvím pravidelných zpráv ČŠI zasílaných na e-mailové adresy škol, tak
prostřednictvím zaměstnanců ČŠI přímo ve školách nebo pracovištích ČŠI.
Pro technické dotazy a pomoc např. s instalací aplikace a dalším v budoucnu
spuštěným procesům je pro školy v provozu bezplatná telefonní linka 800 409 999
nebo e-mailová schránka podpora59@sapcon.cz.
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Hledáme nejlepšího chemika regionu
Dne 10. února 2012 se na SPŠ Hranice konalo finálové kolo soutěže
"Hledáme nejlepšího chemika regionu", určené pro žáky 9. tříd základních škol.
Nápad vznikl na základě dlouholeté spolupráce dvou subjektů - SPŠ Hranice,
organizátora klání a společnosti PRECHEZA a.s., největšího chemického podniku v
kraji, který se stal generálním partnerem této akce. Cílem soutěže bylo probudit a
prohloubit zájem dětí o přírodní vědy a současně o studium technických škol.
Nejlepšího chemika hledali především na Přerovsku a v okolí Hranic. Do soutěže se
přihlásilo 22 základních škol z této oblasti a celkem se do souboje zapojilo
neuvěřitelných 649 žáků. Děti odpovídaly na otázky z oblasti přírodních věd,
především samozřejmě z chemie. Celá soutěž probíhala ve dvou kolech, první kolo
bylo zahájeno v prosinci 2011 u příležitosti Mezinárodního roku chemie. Proběhlo
přímo na základních školách, kde žáci pod dozorem vyučujících vypracovali
zaslané testy a nejúspěšnější řešitelé byli pozváni na závěrečné finálové kolo, které
již probíhalo za účasti hlavního garanta soutěže - zástupců Prechezy, a.s. Přerov,
výrobce titanové běloby a dalších anorganických pigmentů. Finálového kola se
zúčastnilo 52 žáků z 18 škol. Poté, co všichni nadějní chemici vypracovali testy, ve
kterých řešili úlohy z obecné a anorganické chemie, názvosloví a jednoduché
výpočty, mohli ještě zhlédnout ukázky efektních pokusů a svou laboratorní
zručnost si vlastnoručně ověřit na jednoduchých chemických zkouškách. Jména
nejlepších chemiků ze základních škol regionu jsme se všichni dozvěděli na
slavnostním vyhlášení výsledků. Nejen vítězové, ale i 20 nejúspěšnějších chemiků
regionu si odneslo hodnotné ceny, které si převzali z rukou personálního ředitele
PRECHEZA a.s. Mgr. Tomáše Světnického, který dodal: "Zájem žáků o chemii nás
těší, jako perspektivní zaměstnavatel jim můžeme v budoucnu nabídnout zajímavé
pracovní uplatnění". Naši školu statečně, i když bez umístění, reprezentovala Aneta
Peroutková, žákyně 9. třídy. Děkujeme jí i Mgr. Marcele Plesníkové za aktivní
zapojení.

Informační a poradenské středisko (IPS) – Volba povolání
Přijímací řízení na střední školy je určitým startem na celoživotní profesní
dráze člověka. Volba vzdělávání pak udává základní směr profesního putování
každého člověka, v našem případě žáka, který se už v průběhu 8. ročníku zamýšlí
nad svou budoucností.
Každý z žáků by se proto měl dobře rozmyslet, jaký druh práce by ve své
budoucnosti vlastně chtěl dělat, pro jakou práci má dobré předpoklady, čeho by
chtěl v oblasti pracovního života dosáhnout a co je pro něj v práci a životě důležité.
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Při tomto rozhodování nabízí žákům základních škol pomocnou ruku úřad
práce, především jeho informační a poradenské středisko. To je zaměřeno speciálně
na volbu povolání, a to hlavně u mládeže. Zprostředkovává žákům škol maximum
informací, které potřebují pro svá rozhodování týkající se volby povolání.
Poskytuje jim různé tištěné materiály, počítačové programy i videoklipy.
Informace lze čerpat přímo v místě úřadu práce a jeho IPS, popř. pracovník ÚP
může přijet přímo do školy. Poskytuje rady, beseduje, diskutuje.
Tuto zkušenost mohli naši osmáci zažít ve středu 7. března, když k nám do
školy zavítal pan Jan Lakomý z Úřadu práce ve Vsetíně (od 1. 1. 2012 Úřad práce
České republiky, Krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště Vsetín).
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele

Různé

BESEDA S DŮCHODCI
Dne 9. března proběhla Beseda se seniory v Obecním domě v Komárovicích, které
se zúčastnili i představitelé Města Kelče. Děti z Komárovic pod vedením Verunky
Plesníkové se opravdu velmi vyznamenaly. Písničky, básně i scénky doplněné
moderním tancem byly vynikajícím vystoupením. Paní Broňa Lasovská všem
zazpívala a zahrála na harmoniku. V průběhu odpoledne jsme zhlédli promítání
fotografií komárovických občanů. Byly to především fotografie z oslav 700 let obce
Komárovice v r. 1970, dále snímky zachycující život občanů v Komárovicích
v minulém století.
Bylo to milé přátelské posezení.
Za Osadní výbor Komárovice Věrka Pavlíková.
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Rodinné centrum Slůně Kelč

V březnu jsme ve Slůněti oslavili jeho druhé narozeniny. Slůně dostalo k
narozeninám výborný dort, plno výtvarných potřeb a něco na zub od Města Kelče.
Pro děti bylo připraveno výborné divadlo s panem Čapčuchem, které mělo velký
úspěch také u maminek. Zpívali děti, maminky i pan starosta. Prostě jsme si to
dopoledne plné zábavy, smíchu, písniček a mlsání bezvadně užili.
Program na duben:
úterý 3. dubna - Připravujeme se na Velikonoce – výroba velikonočních
dekorací, ukazovačka - "Proutky"
úterý 17. dubna - Přišlo jaro se sluníčkem - výsev fazolí, malování sluníček
pondělí 23. dubna - Jarní tvoření - výroba tužkovníčku a princeznovské
čelenky
každé pondělí, úterý a čtvrtek - cvičení SM systém pod vedením
fyzioterapeutky Radmily Hlavicové
programy začínají v 9,30 hodin
Těšíme se na Vás!
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Oslava 10. výročí založení denního stacionáře Anděl Kelč
Všeobecně bývá zvykem, že ten, kdo má narozeniny, tak je slaví. A zvláště kulaté
narozeniny! A 10 roků – to už nějaké kulaté narozeniny jsou! V životě člověka je to
taky důležité období. Z malého bezbranného miminka se za 10 let stane osobnost.
Denní stacionář Anděl byl založen 28. února v roce 2002. Od té doby poskytuje
sociální služby 7 – 10 uživatelům. Denní stacionáře poskytují ambulantní služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení.
Obsahují tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
10. výročí založení jsme oslavili 10. března 2012 Benefičním koncertem, na který
jsme pozvali umělce z blízkého i vzdáleného okolí.
Koncert zahájil Stanislav Hložek a jak mnozí diváci konstatovali, je to věčný mladík,
který předvedl opravdu profesionální show.
Na podiu ho vystřídalo neuvěřitelně sehrané hudební těleso asi 30 žáků ZUŠ ve
Valašském Meziříčí s názvem Jazzušák pod vedením pana Jaromíra Kužely, které do
řad diváků poslali opravdový jazzový nářez. A jejich zpěvačka – slečna Siváková
vyrazila všem přítomným dech!
Další zdravici předvedli trubači a zástupci Mysliveckého sdružení Kelč. Diváci si
mohli vyslechnout signály Antonína Dyka, který složil hudbu k mysliveckým
povelům.
Milým zpestřením koncertu byly písničky z pohádek i s tanečními kreacemi, které
netradičně předvedly dívky z kelečské Scholy pod vedením Bětky Pastrnkové.
Z úplně jiného soudku bylo hudební pásmo z Hubertské mše, jež ztvárnil Sbor sv.
Huberta, který vede Karolína Kutálková.
Závěr koncertu patřil opět profesionálům. Abba revival vyloudila u pamětníků lehkou
nostalgii, ale to vůbec nebránilo nikomu, kdo si při jejich písničkách chtěl zatančit,
aby tak neučinil.
Diváci se do svých domovů rozcházeli až v pozdních nočních hodinách spokojeni a
plni dojmů.
Oslava se opravdu povedla. Koncert se nesl napříč všem hudebním žánrům a každý si
tam mohl to, co je jeho srdci nejbližší, najít.
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Za to, že oslava 10. výročí založení denního stacionáře Anděl byla tak vydařená,
bychom chtěli velmi poděkovat MěÚ Kelč a Zlínskému kraji, pod jejichž záštitou se
koncert konal. Také sponzoři: NVB – pan Vacula z Kelče, Pekárna VIVA Kelč,
Zahradnictví – pan Čech, hudební skupina TAKZATRUP, pan senátor Lajtoch,
Obecní úřad Zámrsky, Bazény, pan Jaroslav Lukáš VM, Masný průmysl Krásno a
Pekárna Teplice – pan Mrkva, nemalým dílem přispěli ke zdárnému průběhu akce.
V neposlední řadě musíme taky poděkovat všem těm ochotným ženám a dívkám, které
byly v průběhu deseti let zaměstnané v denním stacionáři Anděl a svou poctivou prací
přispěly k tomu, že jsme měli co oslavovat. A obrovský dík patří naší milé paní účetní
Libušce Markové. Ta pomáhá nezištně na každé naší akci.
Ale velký dík paří taky všem těm lidem z Kelče, Kladerub, Komárovic a Zámrsk, kteří
zakoupením vstupenky přispěli a vlídně přijali zástupce stacionáře u svých dveří. A
hlavně patří obrovský dík těm, kteří přišli a vytvořili tu úžasnou atmosféru, jež se
nesla celým odpolednem a večerem.
Děkujeme, že jste s námi tak krásně prožili naši oslavu 10. narozenin.
Anna Hlavicová

Poděkování za pomoc na misie
18. března se v Kelči konala již tradiční Misijní neděle.
Že je situace v mnohých misiích velmi složitá, není třeba
zdůrazňovat. Jednou z možností, jak na misie přispět, je
pečení a následné nabízení misijního koláče. Balíčky
lákavých koláčků, které napečou ochotné ženy, dívky a děti
ve farnosti si za dobrovolný příspěvek odnesou lidé
do svých domovů. Věříme, že při konzumaci se jim vyloudí
na jejich tvářích úsměv ne nepodobný radosti, kterou
z jejich příspěvku mají děti na misiích...
Proto bych chtěla velmi srdečně poděkovat nejen všem
ochotným ženám, dívkám a dětem ve farnosti, které se
na pečení podílely, ale taky panu Vavříkovi a jeho paní
z Kelečského mlýna za dodávku mouky a pak všem, kdo si
koláče koupili a tak přispěli tam, kde je to potřeba.
Na misie bylo odesláno 11 009,- Kč.
Anna Hlavicová
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org .

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne: středy:
čas:
místo:

25.4.
2.5.
9.5
15,00 – 17,00 hodin
Fara Kelč – dvůr

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Inzerce
PEDIKÚRA – tel.: 608 424 651
Jakubíčková Marie, Penzion za hvězdárnou, Valašské Meziříčí
Po tel. domluvě i v Kelči .

Nabízíme možnost rekreace
/červen - září/
v plně vybavené maringotce
v ATC Luhačovice.
Bližší informace
v odpoledních hodinách
na tel. čísle 608 839 762.

Vytápění - zdravotechnika
plynoinstalace – elektroinstalace

Nabídka odborné kontroly plynových spotřebičů
Vážení občané,
rádi bychom vám oznámili, že naše firma provádí každoroční odborné
kontroly, seřízení a opravy plynových spotřebičů, zejména plynových kotlů, nejen
před topnou sezonou, ale i v průběhu celého roku.
Tyto prohlídky je dle výrobců nutno provádět pro bezpečný a
hospodárný chod plyn. spotřebičů minimálně jednou za dva roky a smí je provádět
pouze odborná servisní firma.

I přes zvýšení sazby DPH na 14% zůstává cena odborné kontroly stejná jako
v roce 2011 !!
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit telefonicky, e-mailem, nebo osobně
na těchto adresách :

Firma Install, spol. s r. o.
Sušilova 183
768 61 Bystřice pod Hostýnem

telefon : 573 381 481
servisní a havarijní služba : 603 522 746
e-mail : installbph@installbph.cz
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LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
756 43 Kelč, Kladeruby 88
Provozovna:areál ZD Kelečsko, Kelč
E-mail: proplant@email.cz, www.proplantgroup.cz
Muchová Ester tel.777114410, Mucha Tomáš tel.608876138

NABÍZÍME:
MACEŠKY, BALKONOVÉ KVĚTINY,OKRASNÉ ROSTLINY
PŘÍSADU:salát,kedluben,zelí,květák,celer,rajčata,papriky,okurky
BYLINKY:bazalka,máta,rozmarýn,libeček,levandule,stévie,echinacea atd.
SUBSTRÁTY, MULČ.KŮRU,TRUHLÍKY,HNOJIVA a další
Provozní doba: PO-PÁ 7.00 – 16.00 hod

KAMENICTVÍ - PAVLIŠTÍK JAROSLAV
VÁM NABÍZÍ:
- veškeré opravy a rekonstrukce stávajících hrobů,
broušení teraca
- výrobu a montáž nových pomníků, betonování základů
- sekání a obnovu písma zlato-stříbro-bílá černábronzové plastické
- prodej a montáž náhrobních doplňků: lampy-vázy-mísyvitríny-rámečky-kříže,provedení -nerez-bronz-žula
Používaný materiál - žula, pískovec, mramor, teraco.
Zaměření zakázky zdarma, dodací lhůty 3-5 týdnů dle
náročnosti zakázky.
Kontakt: Kunovice 207, 756 44 p. Loučka, tel.608948280,
Email- pavlistikjaroslav@seznam.cz ,
Internetové stránky - www.KAMENICTVI-PavlistikJaroslav.cz
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny

Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i
na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Provádíme i montáže.

PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva,
svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže
sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví.

THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,- Kč/kus. Množstevní
slevy na okrasné dřeviny. Prodáváme také stínící tkaninu.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

Zahajuje v úterý 3.4.2012 v 15.00 kurz skupiny

A+B, B
Akce pro studenty:
Najdete nás
ve Valašském Meziříčí
na ulici Sokolská 488/81

Sleva 5%
Bližší informace na:
Tel: 731 617 777,
571 623 728

Web: www.autoskolakvapil.cz
Bezplatná linka 800 770 900
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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
Jaroslav Křenek
Jaroslav Machač
Petr Pavlištík
Zdeňka Nováková
Petr Tomášek

Němetice
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Antonín Machač
Jan Škařupa

Kelč
Kelč

70 let
František Ševčík
František Jiříček

Kelč
Kelč

80 let
Jiří Rolinc

Němetice

86 let
Anna Plesníková

Kelč

89 let
Ludmila Strnadlová
Marie Horáková

Kelč
Kelč

96 let
Marie Chvatíková

Kelč

Narození
Alex Svoboda
Adriana Hradilová
Tereza Dohnalová
Sára Tvrdoňová

Úmrtí
Jiří Dorogy
Josef Rolinc
Jaromír Jiříček
Růžena Hlavicová

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Němetice
Kelč
Kelč

62 let
72 let
70 let
79 let

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 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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