ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

10/2008

Úvod
Už delší dobu se připravuje společná investice Města Kelč a Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Rekonstrukce krajských komunikací – průtahu přes Kelč ( tuto část zajišťuje Ředitelství
silnic ZK) a Rekonstrukce chodníků, vjezdů na místní komunikace a přeložky vodovodu (
tuto část zajišťuje Město Kelč). Obě části musí probíhat koordinovaně, aby nedošlo k vážným
problémům v dopravě přes Kelč.
V současné době bylo ukončeno stavební řízení a čekáme na nabytí právní moci stavebního
povolení. Pak bude možné stavbu zahájit.
Po dokončení této investice bude možné přes Kelč projíždět bezpečněji a s větším komfortem.
Také chodníky budou nové, ze zámkové dlažby, což umožní příjemnější chůzi po našem
městě.
V nedávné době se objevily na stránkách města pochybnosti o vhodnosti kruhového objezdu u
pekařského krámu Viva. Bohužel některé příspěvky oplývají vulgárností a sprostotou. Dost
dobře to vypovídá o úrovni jejich autorů.
Ale zpátky ke kruhovému objezdu. Řešení křižovatky kruhovým objezdem bylo zvoleno jako
nejvhodnější řešení tohoto uzlu. Snaha zachránit vrbu je chvályhodná, ale tento strom by
musel ustoupit při jakémkoliv jiném řešení křižovatky. Napojení silnic nemůže zůstat takové,
jak je nyní. Zaústění vedlejší komunikace do hlavní musí být kolmé, a tak by cesta šla přímo
přes vrbu.
Kruhový objezd zpomalí dopravu od náměstí a zvýší bezpečnost u školy. Někteří lidé
navrhují retardéry. Určitě to nejsou lidé, kteří bydlí u této cesty. Pokud by došlo k vybudování
prahů přes cestu, značně by se zvýšila hlučnost, hlavně v nočních hodinách. ( Dovedete si
představit, co udělá nákladní auto s vlekem, když přibrzdí a přejede přes hrb ?) Tak by se
hlavní efekt akce – ztišení a zklidnění dopravy – nenaplnil.
Dále musím uvést, že na silnicích II. třídy není možné retardéry budovat.
Obava o parkování před květinářstvím a prodejnou Viva není opodstatněná. Tyto plochy
budou zachovány. Naopak, parkováním před prodejnou Viva v současné době porušují řidiči
pravidla silničního provozu.
Věřím, že většina pochybností a námitek je vedena snahou o co nejcitlivější řešení problémů
dopravy v Kelči. Bylo by dobré, kdyby se občané informovali na městském úřadě o celém
projektu a o možnostech města do akce zasahovat.
Pro řešení kruhového objezdu jsme si nechali vypracovat Českým svazem ochránců přírody
posudek, hodnotící stav vrby. Tento posudek je určitě nestranný a jeho podmínky město
dodrží. I přesto, že vrba bude muset ustoupit, výsledný efekt v bezpečnější a přehlednější
dopravě a ve snížení hluku a emisí bude přínosem pro Kelč.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

POSOUZENÍ VRBY
Posudek Českého svazu ochránců přírody...
POSOUZENÍ VRBY
( Salix x sepulcralis x babylonica )
o průměru kmene 90 cm rostoucí na trojúhelníkovitém pozemku
mezi hasičskou zbrojnicí a benzínovou pumpou v Kelči

Strom je vzrostlý, bez prosychajících větví, celkem vitální, ale s ohledem na krátkověkost
tohoto druhu v zenitu své životnosti.
Stromu neprospívá zatížení dopravou, ostrůvek zeleně je ze všech stran lemován používanou
komunikací. V koruně nese stopy předchozích ořezů. Proti povětrnostním vlivům a hlavně
náporům větru je strom chráněn okolními budovami. Jeho odolnost proti náporovému větru
rotačního směru, který může mezi budovami vzniknout, ale garantovat nelze.
Je nesporné, že po provedení bezpečnostního řezu, který by odlehčil vahou koruny namáhaný
a pravděpodobně dutý kmen, by zde strom ještě nějakou dobu mohl stát. Nicméně záměr
vytvořit v daném prostoru z důvodu zlepšení dopravy kruhový objezd by už strom dovedl do
kolizního stavu. Průhled středem kruhového objezdu by byl ztížen a při úpravách vozovky by
při sebevětší péči došlo k narušení kořenového systému a tím k snížení životnosti stromu i
bezpečnosti silnice.
Je proto třeba zvolit řešení ve prospěch bezpečnosti dopravy a občanů.
Strom proto s ohledem na uvedené skutečnosti doporučujeme smýtit, střed kruhového objezdu
ozelenit, např. trvalkami a v blízkém okolí provést náhradní výsadbu v počtu 1 : 10.
Český svaz ochránců přírody
Člen IUCN, nositel ocenění OSN-UNEP „Global500“
PS 49 757 01 Valašské Meziříčí
Tel/Fax 571 621 602 E-mail : valmez@ochranci.cz

Usnesení z 24.zasedání Rady města Kelče dne 15. 9. 2008















Rada projednala s vlastníky domu č.p. 247 v Kelči požadavek na odkoupení zahrady parc.č.
161/1 v k.ú. Kelč – Nové Město. Další jednání se uskuteční po jednání o budoucí výstavbě,
které se uskuteční dne 25.9.2008.
Rada omezuje záměr převodu pozemků (usn. ZMě č. 65/7 z 11.9.2007 ) v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí na max. výměru do 6,3 ha a pověřuje starostu a místostarostu dalším
jednáním.
Rada na základě vyjádření OV Němetice souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k
realizaci záměru „Bečva - Teplice suchá nádrž“ k dotčeným pozemkům města Kelč v k.ú.
Němetice.
Rada byla seznámena s návrhem Biostanice, s.r.o. na pronájem obecního pozemku p.č. 864 v
k.ú. Lhota u Kelče a vzhledem k nejasnosti návrhu záležitost odkládá.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemku parc.č. 261 lesní pozemek o výměře 2251 m2 v k.ú.
Babice u Kelče.
Rada byla seznámena s žádostmi o odkoupení bytů v domě č.p. 504 v Kelči od Anny a
Dalibora Tučkových – byt č. 504/5 a Ludmily Havranové - byt č. 504/4. Rada doporučuje
zastupitelstvu schválit prodej za cenu, která byla stanovena komisí pro prodej těchto bytů.
Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení pronájmu nebytových prostor v Hasičském domě
v Kelči s ing. Jaroslavem Zelou, Topolová 1511, Bystřice pod Hostýnem k 30.9.2008.
Rada schvaluje pronájem bytu v penzionu pro důchodce v Kelči č.p. 290 paní Zdeňce
Pečeňové, Kelč – Lhota č.p. 35.
Rada schvaluje udělení výjimky z počtu dětí v MŠ Kelč ve školním roce 2008/2009 na 28 dětí v
každé třídě.
Rada projednala žádost manželů Vlčkových, Kelč 568 o umožnění splátkového kalendáře na
úhradu kupní ceny za stavební pozemek. Rada postupuje žádost zastupitelstvu s
doporučením schválit způsob úhrady maximálně ve dvou splátkách s konečným termínem do
30.6.2009.










Rada odmítá návrh Kulturního zařízení města Val. Meziříčí na úhradu autobusu pro
návštěvníky tanečního odpoledne s dechovkou dne 10.10.2008 ve Valašském Meziříčí.
Rada schvaluje umístění stavby sjezdu z pozemku parc.č. 102/2 na obecní pozemek parc.č.
1328/1 v k.ú. Kelč – Staré Město dle předložené dokumentace pro ing. Karla a Janu Jiříčkovy,
Sluneční 2408, Rožnov pod Radhoštěm.
Rada byla seznámena s žádostí p. Radka Pajdly, Kelč 462 o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 275/4 v k.ú. Kelč – Staré Město a pověřuje starostu projednat navržené řešení s
vlastníky okolních pozemků.
Rada připravila návrhy majetkoprávních záležitostí pro jednání zastupitelstva, které se
uskuteční dne 2.10.2008.
Rada pověřuje starostu svolat jednání s nájemcem skládky odpadů Kelč – Zadky ve věci
rekultivace této skládky.
Rada bere na vědomí informace starosty o dokončování stavby odkanalizování Němetic a
Komárovic. Informace pro občany, kteří se budou napojovat na kanalizaci budou zveřejněny
ve zpravodaji a ve vývěsních skříňkách.

MěÚ informuje
Informace k volbám, Upozornění pro rodiče, Pracoviště státní sociální podpory v Kelči,
Česká pošta Kelč upozorňuje na změnu hodin pro veřejnost...
Informace k volbám

Ve dnech 17. a 18. října 2008 se konají volby do zastupitelstva Zlínského kraje.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do
14.00 hodin.
Pro Kelč a její části je opět stanoveno 6 volebních okrsků:







Okrsek č. 1 – Městský úřad Kelč, čp. 5, obřadní síň v přízemí – pro voliče s příjmením
začínajícím písmeny A – N
Okrsek č. 2 – Městský úřad Kelč, čp. 5, zasedací místnost v 1. poschodí – pro voliče s
příjmením začínajícím písmeny O – Ž
Okrsek č. 3 – Obecní dům v Němeticích, čp. 75 – pro voliče z Němetic
Okrsek č. 4 – Obecní dům v Komárovicích, čp. 37 – pro voliče z Komárovic
Okrsek č. 5 – Obecní dům ve Lhotě u Kelče, čp. 46 – pro voliče ze Lhoty u Kelče
Okrsek č. 6 – Obecní dům v Babicích, čp. 24 – pro voliče z Babic

Právo zde volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Kelči.
Do Zastupitelstva kraje mohou voliči volit pouze ve svých volebních okrscích.
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději do 14. října. Hlasovací lístky budou k
dispozici i ve dnech voleb ve volebních místnostech.
Aktuální informace a další sdělení ve věci voleb jsou průběžně vyvěšovány na úřední desce
MěÚ Kelč.

Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, aby poučili své děti, které se pohybují v prostoru dětského hřiště na sídlišti, že
toto hřiště je určeno pouze dětem do určitého věku. Vše najdete v provozním řádu dětského
hřiště, který je umístěn ve vývěsní skříňce přímo u hřiště. Přesto připomínáme, že věžička se
skluzavkou a dětské houpačky na pružině jsou určeny pro děti pouze do 6 let. Vahadlová
houpačka a lávka s kmitajícími trámky je pro děti do 12 let.
Co si máme myslet o slečnách ve věku kolem 12-14 let, které se dvě najednou ( a dost
neurvale) houpou na koníkovi ? O mladíkovi, který až zuřivě rozhoupe koníka tak, že se ohne
k zemi ? Když se klidně i 8-10 starších dětí houpe na kyvadlové houpačce najednou ? Po
slušném upozornění, že toto hřiště je určeno menším dětem, které by si chtěly ještě nějaký ten
rok hřiště užít, se sice s otráveným obličejem odeberou dál, ale vzápětí se na houpačky vrhnou
znovu.
Opravy těchto zařízení nejsou nejlevnější. Navíc skutečně hrozí, že po nějakém neurvalém
zásahu může dojít k vážnému poškození prvků a poté i ke zranění některého z menších dětí.
O tom, že děti nerespektují zákaz jízdy na kole v prostoru hřiště, že se neudržuje pořádek a že
se klidně běhá i jezdí přes novou výsadbu, o tom se nebudeme ani rozepisovat.
Ještě jednou tedy žádáme rodiče, aby svým dětem domluvili.

Pracoviště státní sociální podpory v Kelči

říjen 2008
středa 1.10.2008 8.00 – 16.00 hod.
středa 15.10.2008 8.00 – 16.00 hod.
středa 22.10.2008 8.00 – 16.00 hod.
středa 29.10.2008 8.00 – 16.00 hod.
listopad 2008
středa 12.11.2008 8.00 – 16.00 hod.
středa 26.11.2008 8.00 – 16.00 hod.
prosinec 2008
středa 3.12.2008 8.00 – 16.00 hod.
středa 17.12.2008 8.00 – 16.00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349,
v úřední dny: PO,ST – 8.00 – 17.00 hod. a ÚT,ČT – 8.00 – 13.00 hod.

Česká pošta Kelč upozorňuje na změnu hodin pro veřejnost.

Pošta bude otevřena vždy od pondělí do pátku :
8.00 – 11.30 a 13.00 – 16.30 hodin
Změna platí od 1. října 2008

VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.
Výzva občanům místní části Němetice a Komárovice, kteří se napojují na veřejnou
kanalizaci
Vážení občané,
v současné době jsou ukončovány práce na výstavbě veřejné kanalizační sítě investiční akce
odkanalizování místní části Němetice a Komárovice. Následuje propojování již
vybudovaných hlavních kanalizačních řadů na tento centrální kanalizační řad.
Rádi bychom Vás proto touto cestou informovali, jak postupovat v případě, že se napojíte na
veřejnou kanalizaci. Základní podmínkou je uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod
kanalizací s provozovatelem, t.j. společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. Smlouvu
společnost uzavírá s vlastníkem nemovitosti na kanalizaci připojeným.
Postup je následující:
1. Jste-li napojeni na obecní vodovod, opište v den napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci
stav vodoměru.
2. V případě, že odebíráte vodu ze studny a nejste napojeni na vodovod nebo chcete upravit
stávající smlouvu zasláním poštou, vyplňte přiloženou přihlášku k odvádění odpadních vod
kanalizací
3. Dostavte se, prosím, k uzavření smlouvy do zákaznického centra společnosti ve Vsetíně,
Jasenická 1106. Úpravu stávající smlouvy lze provést osobně, telefonicky nebo poštou
(emailem) zasláním vyplněné přihlášky.

Potřebné náležitosti, které je třeba předložit při uzavření smlouvy a provozní dobu
zákaznického centra naleznete v příloze „Informace k nové kanalizační přípojce“ vložené do
tohoto výtisku.
Vyřízení záležitosti proveďte, prosím, v termínu do 7 dní od napojení na kanalizaci.
Vaše případné dotazy zodpoví pracovnice obchodního oddělení společnosti Anna Martinková
na tel. č. 571 484 072 a Jana Staňková na tel. č. 571 484 030.
Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci.
RNDr. Leopold Orság
ředitel společnosti v.r.
Telefon: 571 413 004 Fax: 571 431 910 e-mail: obchodni@vakvs.cz , www.vakvs.cz IČO:
47674652 DIČ: CZ47674652 č.ú.: KB 2504-851/0100

Program Kina Kelč na měsíc říjen 2008
Nastal podzim,brzy se stmívá, a proto jsme posunuli začátek hracího času na 18 hod.
Věříme,že tato každoroční změna neodradí vás,naše věrné filmové diváky.
Neděle 5.října v 18hod.

MONGOL-ČINGISCHÁN
Oscarovou nominací oceněný historický velkofilm Sergeje Bodrova vypráví především o
mládí slavného mongolského dobyvatele.Film Kazachstán, Rusko, Mongolsko, Německo.
Tento film představuje mongolského dobyvatele jako prvního civilizovaného Evropana.
České titulky, 126min., vstupné 47Kč.
Neděle 12.října v 18hod.
IRON MAN
Přichází nový superhrdina: Robert Downey, JR. se v marvelovské comicsové adaptaci stává
obrněným HI-TECH likvidátorem, který zase jednou zachraňuje náš svět a bojuje proti zlu.
Americký výpravný film plný počítačových efektů, vstupné 45Kč.
Neděle 19.října v 18hod.
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Jan Prušinovský debutuje hořkou komedií o psychiatru Františkovi, jemuž se vlastní vinou
rozpadne celý život a on musí usilovat o to,aby z jeho zbytků zachránil to, co je
nejpodstatnější.
Český film, 81min., vstupné 45Kč.
Neděle 26.října v 18hod.
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
Mulder a Scullyová znovu v akci: mezi noční můrou - insomnie a experimenty
ve stylu Mars útočí ! Akta X je filmový fenomén, který existuje na obrazovkách celých 9 let.
Americký film s českými titulky, vstupné 45Kč.
Neděle 2.listopadu MIMOŘÁDNĚ v 15hod. a potom v 18hod.
BÁTHORY
Čachtice LP 1608. "Věrně se držím všech historických údajů a známých faktů, ovšem do
zaplňování bílých míst historie jsem zapojil svoji fantazii." Tolik Juraj Jakubisko o svém
výpravném pokusu rehabilitovat pověst ženy, známé jako Čachtická paní. Nejdražší film z
české produkce a skutečně to stojí za to vidět !
Koprodukční film ČR, SR, Maďarska a Velké Británie, vstupné 51Kč.
Na měsíc listopad připravujeme: Mumie:Hrob Dračího císaře, český film Tobruk a film Rudý
baron.
Miroslav Pajdla, ved.kina Kelč

Babí léto v Kelči
Nedělní odpoledne ( 14. 9. ) bylo na tuto dobu neobvykle chladné. Návštěvníky 8. ročníku
Mezinárodního folklórního festivalu Babí léto, který se konal v kelečském parku, ale určitě
zahřálo, tedy aspoň u srdce, vystoupení téměř 300 tanečníků a hudebníků. Doufám, že i
členové těchto lidových souborů byli spokojeni s organizací a prostředím u nás. Zajistit
takovou akci není pro naše město jednoduché, a proto je třeba poděkovat všem pracovníkům
městského úřadu, kuchařkám ZŠ, panu faráři, stánkařům a všem, kdo festival jakkoli
podpořili. Myslím, že se to podařilo na výbornou.
Anna Schillingová

Ruty Šuty v akci
Ruty Šuty na festivalu ve Skaličce...
O víkendu 12.9.-14.9. 2008 se konal ve Skaličce již 16. ročník Feslivalu trampských písní.
Náš soubor Ruty Šuty byl již po třetí pozván pořadateli na sobotní country bál, jednak s
ukázkami choreografií a výukou tanců. Na letošním country bále hrála kapela Hazard ze
Zlína, na jejíž písničku mají děvčata vytvořenou choreografii v cloggingu s názvem,,Tři
sestry“. Tanečníci vystoupili s choreografií Hej, pane šenku-country show, line dance-Sedm
statečných a cloggingu-Tři sestry a Paní Patti. Po každé ukázce následovala výuka tance, do
kterého se zapojil skoro celý sál. Divákům i našim tanečníkům se country bál líbil a určitě
přijedeme i příští rok.
Děkuji všem tanečníkům za skvělý výkon a panu Martinu Jandovi za odvoz tanečníků i
kostýmů.
Jitka Hegarová

Kultura
Lampiónový průvod, PRAŽSKÁ KOMORNÍ ZPĚVOHRA, PARAAKADEMIE ...

Lampiónový průvod
od Loany na náměstí
v čele s koňmi pana Juráně,
s hudebním doprovodem dechové kapely
pod vedením pana Otakara Michela.
Na náměstí vystoupí děti z Mateřské školy Kelč,
po projevu bude menší ohňostroj.
Pondělí 27. října 2008
Sraz všech účastníků bude v 17.45 hodin u Loany.

Připravujeme :
V pondělí 17. listopadu 2008 v Kulturním domě v Kelči
uvede
PRAŽSKÁ KOMORNÍ ZPĚVOHRA
hudební komedii Járy Beneše

Růže z Argentiny
režie : Libor Žídek

hrají :
J. Štědroň
J. Fabiánová
J. Přeučil
L. Černíková
E. Čekan
J. Počepický
J. Koutová
A. Sousedíková
J.D. Slávík
L. Buková
V. Vostarek
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Základní škola informuje
Zahájení školního roku, Aerobik s Katkou - pro veřejnost...
Zahájení školního roku 2008/2009
1. září 2008 byl zahájen nový školní rok. Do školy nastoupilo 278 dětí. Budou se učit ve 13
třídách, po dvou třídách bude 2., 5., 8. a 9. ročník, v ostatních ročnících je pouze jedna třída. Z
ekonomických důvodů jsme museli od letošního roku přistoupit ke spojení tříd na 1. i 2.
stupni v některých předmětech, např. přírodovědě, vlastivědě, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu
apod.
Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2008/2009:
Ředitel školy: Mgr. Roman Blaha
Zástupkyně ředitele: PhDr. Pavla Čučková
Výchovná poradkyně:Mgr. Květoslava Václavíková
Metodik školní prevence: Ing. Michaela Davidová
Metodik environmentálního vzdělávání: Mgr. Marcela Vozáková
Správce ICT: Mgr. Petr Zátopek
Třídní učitelé:

I. Mgr. Jiřina Stojanová
II.A Mgr. Marie Matysková
II.B Mgr. Zdeňka Havranová
III. Mgr. Jana Blahová
IV. Mgr. Pavel Faltýnek
V.A Mgr. Eva Hartmannová
V.B Mgr. Iva Polášková
VI. Mgr. Alena Poláchová
VII. Mgr. Marcela Plesníková
VIII.A Mgr. Květoslava Václavíková
VIII.B Mgr. Iveta Stržínková
IX.A Mgr. Jana Kubieňová
IX.B Mgr. Petr Zátopek
Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Mgr. Anna Schillingová 2. stupeň
Ing. Michaela Davidová 2. stupeň
Mgr. Marcela Vozáková 2. stupeň
Personální obsazení školní družiny
Leona Máchová - vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu
Dobromila Kutálková - vychovatelka školní družiny a školního klubu
Samostatná účetní: Zdeňka Minářová
Vedoucí stravování: Petra Černotová
Školník: Josef Polášek
Zaměstnanci kuchyně: Alena Polášková, Marie Hrňová, Irena Chrástecká
Zaměstnanci úklidu: Zuzana Fabíková, Zdeňka Kutálková, Karla Nenutilová
Od letošního školního roku pokračujeme v realizaci vlastního vzdělávacího programu, a to v
1.,2., 6. a 7. ročníku. V ostatních ročnících zatím platí osnovy vzdělávacího programu
Základní škola. Výchovné a vzdělávací strategie by se daly stručně shrnout do následujících
bodů:











aby se žáci cítili ve škole příjemně a bezpečně a aby zažívali radost z učení
aby dostali příležitost ukázat, co umí a v čem se zlepšují
aby získali nejen dobré znalosti, ale také chuť a dovednost učit se po celý život
aby se naučili poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně využili ve svém budoucím
životě
aby byli dobře jazykově připraveni na život a práci v současném propojeném světě
aby se naučili pracovat s různými druhy informací
aby uměli žít a jednat s ostatními lidmi
aby se naučili jednat samostatně a rozhodovat se zodpovědně
aby pečovali o zdraví svoje i ostatních
aby se aktivně zapojovali do výuky a dění do školy.

Pozn. Kompletní Školní vzdělávací program ZŠ Kelč je k nahlédnutí v kanceláři PhDr. Pavly
Čučkové. Jako příloha je součástí našeho ŠVP také ŠVP náboženství a ŠVP plavání

(náboženství vyučujeme jako nepovinný předmět, plavání je součástí osnov tělesné výuky).
Vyučování praktickým činnostem, volitelné předměty, nepovinný předmět
4. ročník
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie - IKT.
5. ročník
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie - IKT.
6. ročník
Praktické činnosti: Pěstitelství a chovatelství - PCH
Volitelný předmět1: Informační a komunikační technologie - IKT.
Volitelný předmět 2: Využití digitálních technologií - VDT.
Volitelný předmět 3: Základy administrativy - ZAV.
7. ročník
Praktické činnosti: Příprava pokrmů - PŘP.
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie - IKT
Volitelný předmět 2: Anglický jazyk 2 - AJ2.
Volitelný předmět 3: Německý jazyk 2 - NJ2.
Volitelný předmět 4: Technické činnosti - TČ.
8. ročník
Praktické činnosti: Informatika - INF.
Volitelný předmět 1: Dramatická výchova - DV.
Volitelný předmět 2: Volba povolání - VP.
Volitelný předmět 3: Technické činnosti - TČ.
Volitelný předmět 4 - Sportovní hry - SH.
9. ročník
Praktické činnosti: Informatika - INF.
Volitelný předmět 1: Konverzace v anglickém jazyce - KAJ.
Volitelný předmět 2: Dějepisný seminář - DĚS.
Volitelný předmět 3: Chemický a fyzikální seminář - CHFS.
4. ročník
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie - IKT.
5. ročník
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie - IKT.
Jako nepovinný předmět se v letošním školním roce vyučuje náboženství. Jeho výuku
zajišťuje Mgr. Božena Melegová a Mgr. František Pastrnek.
Nabídka žákům
I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro letošní školní rok. Tuto nabídku využili
všichni žáci.
Pokračujeme v účasti na projektu Školní mléko i přesto, že skončila dotace ministerstva
zemědělství a dotace na tento program poskytuje jen Evropská unie.
Žáci mají k dispozici nápojový automat.
Školní klub připravil pro žáky nabídku kroužků:






Šikulka – batikování, práce s moduritem, mramorování, malování na sklo, drhání, vyšívání
Počítačové hry – 1. – 5. třída
Práce na počítači – 6. – 9. třída
Florbal
Pohybové hry

Pozn. Úplný rozvrh najdete na nástěnce při vstupu do hlavní budovy školy a na internetových
stránkách školy.
Z dalších činností nabízíme Keramiku hrou (Mgr. Zdeňka Havranová) a v činnosti pokračují
hudební obory hra na klavír a hra na klasickou a elektrickou kytaru Základní umělecké školy
ve Valašském Meziříčí.
I nadále bude probíhat ambulantní náprava dyslexie pro žáky se specifickými poruchami
učení (letos zajistí Mgr. Jiřina Stojanová), logopedickou péči zajistí Mgr. Zdeňka Havranová.
Pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost jsou určeny stránky naší školy, a to na adrese :
www.zskelc.cz. Najdete zde další informace k činnosti.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

AEROBIK ve školním roce 2008/2009
Již 4. školním rokem bude na ZŠ Kelč probíhat v odpoledních hodinách kroužek aerobiku.
Přihlásit se mohou nejen dívky (a kluci), které už kroužek Aerobik FiTTeam navštěvují, ale
samozřejmě také nováčci a začátečníci, a to nejen z prvního ročníku, ale také z ročníků
vyšších, nebo naopak děti, které do školy ještě nechodí a samozřejmě také dívky, které již
mají základní školní docházku za sebou. Hodiny budou v letošním školním roce rozděleny
pro děti podle dosavadních schopnosti a věku následovně:
PONDĚLÍ – POKROČILÍ od 15:45 do 17.15 hodin, pro 5. – 9. třídu + starší
(pro pokročilé, tzn. víceméně pro ty, kteří už kroužek navštěvovali dříve, ale mohou se
přihlásit i nováčci, pro které by se v případě vyššího počtu přihlášených vytvořila speciální
skupina starších začátečníků)
STŘEDA – PŘÍPRAVKA od 15:45 do 16:30 hodin
(pro děti, které ještě nenavštěvují základní školu a nové prvňáčky a druháčky – začátečníci)
STŘEDA – MÍRNĚ POKROČILÍ od 16:30 do 17:15 hodin
(pro děti ze 2. – 4. třídy, které už v předchozích letech kroužek navštěvovaly + nováčci z 5.
třídy)
První hodiny proběhnout již příští týden, tj. v pondělí 8. 9. 2008 a ve středu 10. 9. 2008. Ve
středu prosím, aby se schůzky zúčastnili také rodiče nebo zákonní zástupci dětí.
Těším se na Vás
Bc. Kateřina Žilková, trenérka

„Aerobik s Katkou“ - pro veřejnost
tělocvična Odborného učiliště Kelč
Středa – 17.45 – 18.45 hodin
Začínáme ve středu 1. října 2008. Těším se na Vás !!!

Mateřská škola Kelč informuje

Naše školka kouzelná je,
každý si tu moc rád hraje.
Dovádíme, skotačíme,
nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi
a jsme velcí kamarádi.
Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce je vždycky prima.
První měsíc nového školního roku je za námi, většina dětí si již zvykla na nové kamarády,
paní učitelky a teď už zkoumají nové prostředí. A nám záleží hlavně na tom, aby byly děti v
naší mateřské škole spokojené a navštěvovaly ji rády. Chceme, aby v mateřské škole vládla
celková pohoda, přátelská atmosféra. Tady je potřeba hodně trpělivosti, pochopení a také
komunikace rodičů a učitelek. Vzájemná úcta, otevřenost, důvěra a tolerance mezi mateřskou
školou a rodiči je hlavním předpokladem zdravé výchovy a vzdělávání dětí.
První roky v životě dítěte jsou velice senzitivní a jejich smysluplné prožití má dalekosáhlý
význam pro celý život. Všechno, co dítě v tomto věku prožije a ze svého okolního prostředí
převezme, je trvalé. Všechny tyto základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní.
Školka je tedy počátkem celoživotního a systematického vzdělávání. Je to místo, kde dítě
dostává impulsy pro poznání. Poznává nejen jiné lidi, okolní svět, ale také samo sebe.
Učitelka musí najít tu pravou míru mezi spontánní a řízenou dětskou aktivitou a vytvářet
dětem přirozené, podnětné prostředí pro to, aby se mohlo dále rozvíjet.
Mateřskou školu navštěvuje v tomto školním roce 84 dětí, což je 28 dětí na jednu třídu. Je
to opět nejvyšší počet dětí, které může trojtřídní mateřská škola přijmout. 35 dětí ve dvou
třídách se připravuje na plynulý přechod do základní školy.
Výchovně vzdělávací práci zajišťuje 6 kvalifikovaných učitelek včetně ředitelky, zdravou
stravu zabezpečují 3 zaměstnanci školní jídelny a o čistotu školního zařízení se stará 1
uklízečka. Dalším zaměstnancem je účetní, která pracuje na zkrácený pracovní úvazek.
V říjnu čekají děti hry v podzimní přírodě, soutěž o nejhezčího draka, vycházka na „dračí
kopec“ s pouštěním draků, ale také pohádky a výlety.
S pohádkou na uvítanou s názvem „Dobrodružství kocoura Čičína“ k nám přijelo DIVADLO
SMÍŠEK hned 3. září.
29. října přijede opět s pohádkou „Pasáček vepřů“.
„Kašpárkovo divadlo“ máme také u nás v mateřské škole, ve kterém paní učitelky hrají
dětem maňáskové pohádky „od jara do zimy“.
1. října pojedou nejstarší děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok, na výlet
autobusem do Valašského Meziříčí na Dětské dopravní hřiště, kde si prakticky ověří znalosti
z dopravní výchovy. Navštívíme také Hvězdárnu, kde kromě pozorování sluníčka velkým
dalekohledem děti uvidí „hvězdnou pohádku“.
Zúčastňujeme se již tradičně také kulturních a společenských akcí v našem městě.
V sobotu 13. září vystoupily děti se svým programem při vítání nových občánků do života na
kelečské radnici a v říjnu vystoupí při oslavách státního svátku.
Podzim přináší poslední teplé dny, vůni zrajících plodů, barevnou přírodu, která nám dává
mnoho podnětů k tvořivým činnostem, které obohatí svět dětí.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Kelečští mladí hasiči – vítězové dvou prestižních závodů

Výzva, Extraligový závod v Babicích ...
Kelečští mladí hasiči – vítězové dvou prestižních závodů
Ke svému úspěchu účasti na Mistrovství republiky a titulu vícemistra ČR ve štafetě 4x60m
Kelčané připojili další dva cenné kovy. Dne 5. září byli mladí hasiči pozvaní na závod „ O
pohár města Telče“, který proběhl přímo na náměstí tohoto krásného historického města.
Závodu se zúčastnilo na 40 žákovských družstev, především z kraje Vysočina, ale i z jiných
koutů republiky. Z okresu Vsetín se zúčastnili kromě žáků Kelče i kolegové z Lešné u
Valašského Meziříčí.
Závod probíhal dvoukolově v disciplíně Požární útok. V prvním pokusu došlo k zaváhání na
koši a žáci dosáhli času 15,46, s čímž nebyli příliš spokojeni a byli průběžně pátí. Lépe se
vedlo kamarádům z Lešné, kteří v kategorii mladších žáků po prvním pokusu s časem 18,26
vedli. V druhém kole však došlo k výraznému zlepšení a žáci z Kelče perfektně provedeným
útokem dosáhli času 13,66 a dostali se do vedení závodu. Velcí konkurenti z Nevcehle svůj
druhý pokus nezvládli a s časem 14,10 obsadili konečnou třetí příčku. Jen o 3 setiny horším
časem ( 13,69) ohrozilo vedoucí příčku kelečských hasičů družstvo Radotín a skončilo na
druhém místě. Mladí hasiči z Kelče nakonec své prvenství udrželi a zvítězili v tomto
napínavém boji a odvezli si nádherný putovní pohár a spoustu krásných cen. Náskok z
prvního kola, ke smutku druhých zástupců okresu Vsetín, mladší žáci neudrželi a v druhém
pokusu se jim již nepodařilo zlepšit a obsadili celkově nepopulární čtvrtou příčku.
Dne 6. září se konal v Ostrožské Lhotě závod „ O pohár ředitelky HZS ČR“, na který jsou
vybrána pouze tři nejlepší družstva v okresu z každé kategorie. Jedná se o klání nejlepších
družstev v kraji. Ve starší kategorii byli nominováni Kelč, Veselá a Hovězí, mladší kategorii
zastupovali Lešná, Jarcová a Hovězí. Soutěž probíhala ve dvou disciplínách – požární útok a
štafeta dvojic. A bylo k vidění mnoho velmi kvalitních výkonů. Perfektní štafetu dvojic
předvedli hoši z Brumova, avšak penalizace deseti trestných vteřin jim vzala naději na
vítězství. Stejně tak pokazili i favorizované Pravčice. Bezchybnou štafetu zaběhli žáci z
Veselé. Kelčané, kteří nastoupili ke svému pokusu jako poslední, ovšem ukázali, že mají
natrénováno a dostali se do čela soutěže. Stejně dobře se vedlo jiným zástupcům okresu
Vsetín v mladší kategorii, kdy Jarcová byla průběžně první, Lešná druhá a Hovězí na třetím
místě. Rozhodující byly požární útoky. V prvním kole jsme měli možnost vidět spíše nezdary,
po prvním pokusu si své vedení ze štafet udrželi žáci z Kelče s časem 14,52, druhá pak byla
Veselá a v mladších žácích vedli Lešňané a Jarcová. V druhém kole se kelečským žákům
podařilo svůj pokus vylepšit a čas13,66 stačil celkově k tomu, aby obsadili první místo a
ukázali, kdo je letos nejlepší v kraji. Veselá nakonec obsadila třetí místo a Hovězí v kategorii
starší pátou příčku. Žáky z Lešné o celkové prvenství připravil až poslední požární pokus, i
přesto obsadili krásné druhé místo, třetí pak Jarcová a na čtvrtém místě skončili žáci z Hovězí.
D. Syryčanská

Výzva
SDH Kelč hledá kluky a holky od 12 do 15 let, kteří mají velký zájem závodit, dosahovat
skvělých výsledků, ale zároveň tvrdě a poctivě trénovat.
Tréninky celoročně, zimní příprava v tělocvičně a s trenérem atletiky.
Poplatky nevybíráme. Hledáme však ty, kteří mají správnou vůli a odhodlání.

Kontakt : p. Jaroslav Staša – 606 520 335, Dáša Syryčanská – 777 870 252

Extraligový závod v Babicích
Letos se tradičně celá špička republiky v požárním útoku sešla v Babicích na Velkopopovický
kozel extraligy ČR v požárním útoku. Konalo se zde již 13. kolo roku 2008. Soutěž proběhla
10. srpna 2008 za účasti 38 družstev mužů a 14 družstev žen na nově zrekonstruovaném
cvičišti.
Družstva se začala sjíždět již v sobotu večer, kdy byla pro zájemce připravena soutěž o
Nejšikovnějšího béčkaře (-ku). Soutěž spočívala v tom, že bylo třeba zapojit na základně do
sebe jedno céčko a potom béčko na mašinu. Druhou koncovku hadice „B“ bylo nutné
natáhnout do fotobuňky vzdálené 25 metrů. Nejlepší výkony předvedli v kategorii mužů
„Beny“ z Nevcehle a Lucie Vítů z Nevcehle v kategorii žen.
V neděli ráno pak začal doslova souboj o mistra letošního ročníku. V ženské kategorii již bylo
rozhodnuto, takže děvčata z Nevcehle vlastně přijela do Babic jen podpořit své týmové
kolegy. Muži z Nevcehle vstupovali do soutěže s 26 bodovým náskokem na Plumlov, takže se
dal čekat den plný napětí a nádherných sportovních výkonů. A také to tak bylo. V kategorii
mužů byly k vidění tři šestnáctky!, což na trati v Babicích bylo poprvé v historii trvání
soutěže. Po právu si zlato ze soutěže domů odvezli muži z Lhenic, kteří předvedli výkon na
hranici svého osobního rekordu a zároveň čtvrtý nejlepší čas v historii extraligy - 16,63 s. Na
druhém místě skončilo družstvo mužů Prchalov z nedalekého okresu Nový Jičín s časem
16,94 a na třetím pak přerovský tým Radíkov 16,99s. Z největšího souboje dne pak vyšlo
vítězně družstvo Nevcehle, které sice nepředvedlo svoje maximum, a čas 17,85 jim stačil až
na 13. místo, ale přece jen brali body do celkového hodnocení extraligy. Výkon družstva
Plumlov s časem 17,38 stačil pouze na sedmou příčku v soutěži. Takže v celkovém hodnocení
sezóny 2008 je Nevcehle mistrem republiky s náskokem 20 bodů. O další umístění v
celkovém hodnocení bude sveden tvrdý boj mezi družstvy Plumlov a Lhenice na extralize v
Plumlově.
V ženské kategorii ženy z Nevcehle jen potvrdily, že jsou právoplatnými mistryněmi ČR v
roce 2008, a předvedly rekord babické dráhy 16,94 s. Tímto výkonem jen utvrdily své vedení.
Na druhém místě v soutěži skončil tým žen ze Lhotek s časem 17,12 a na třetím místě
dorostenky z Výčap s časem 17,34 s.
Takže o letošních mistrech je již rozhodnuto, uvidíme, jak to dopadne s dalším umístěním v
letošním hodnocení extraligy v Plumlově.
Touto cestou bych zároveň chtěl poděkovat Městskému úřadu v Kelči, který nám pomáhá
nejen se soutěží, ale v letoším roce také s náročnou rekonstrukcí cvičiště. Začali jsme na
začátku prázdnin a měli jsme měsíc na to, abychom přivítali extraligu v plné parádě. Troufám
si říct, že s výsledkem naší práce jsme spokojeni. Stihli jsme umístit novou maringotku a
postavit nové záchody. Také jsme dělali mnoho terénních úprav. Takže ještě jednou děkuji
všem, kteří se na pracích podíleli, a MěÚ Kelč za vstřícný přístup.
Ing. Karel Gába, starosta SDH Babice a kol.autorů

Kopaná
Výsledky TJ Kelč

9. 8. 2008
Muži, Kelč - Poličná 5 : 1
Dorost, Kelč - Podlesí
St. 2 : 2
Ml. 6 : 1
17. 8. 2008
Muži, Hovězí - Kelč 2 : 0
23. 8. 2008
Muži, Kelč - Pr. Bečva 5 : 1
Dorost, Kelč - Slušovice
St. 0 : 5
Ml. 0 : 6
Žáci, Kelč - Val. Klobouky
St. 8 : 3
Ml. 2 : 3
27. 8. 2008
Dorost, Holešov - Kelč
St. 4 : 1
Ml. 1 : 2
31. 8. 2008
Muži, Zubří – Kelč 1 : 1
Dorost, Chropyně - Kelč
St. 11 : 4
Ml. 3 : 2
6. 9. 2008
Muži, Kelč -Val. Příkazy 5 : 1
Dorost, Kelč - Kroměříž
St. 2 : 1
Ml. 1 : 3
Žáci, Kelč - Vlachovice
St. 1 : 2
Ml. 2 : 2
13. 9. 2008
Muži, Kelč - Val. Meziříčí „B“ 4 : 1
Dorost,1. Val. FC – Kelč
St. 2 : 1
Ml. 1 : 0
Žáci, Nedašov - Kelč
St. 4 : 2
Ml. 6 : 2
21. 9. 2008
Muži, Zašová - Kelč 2 : 2
Dorost, Kelč - Broumov

St. 1 : 4
Ml. 0 : 7
Žáci, Kelč - Horní Bečva
St. 3 : 4
TJ Kelč – oddíl kopané tímto oslovuje naše nejmenší spoluobčany (chlapce i děvčata od 5 let
+ starší), kteří by měli zájem si zkusit zahrát kopanou. Ať přijdou kdykoliv v doprovodu
rodičů každé úterý a čtvrtek od 16:30 – 17:30 hod na hřiště v Kelči, kde probíhají tréninky
našich nejmenších. Těšíme se na naše nové talenty v nejpopulárnějším sportu.
Fotbalisté TJ Kelč

Kelečský rod Slimáčků („ od kostela“ )
pokračování ...
Otakar Tvrdoň, Ostrava
Jan Slimáček, syn Františka Slimáčka se narodil v Kelči dne 31.7.1939. Již v jeho mládí ho
velice přitahoval zvuk varhan; hrou na tento nástroj ho zřejmě výrazně ovlivňoval výborný
kelečský varhaník Jaroslav Očenášek. Ale ještě před tím navštěvoval hodiny hry na klavír u
pedagogů Františka Kratochvíla a Květy Duřpekové. Když mu bylo 11 let, poprvé zasedl za
varhany farního kostela sv.Petra a Pavla v Kelči, kde pak až do odchodu na hudební školu
varhaničil.
Hudba ho tak upoutala, že se ve svých 15 letech přihlásil na zmíněnou Vyšší hudební školu v
Kroměříži a byl zde v roce 1954 skutečně přijat. Na škole studoval dva obory: hru na flétnu u
učitele Roberta Slámy a hru na varhany u Pravoslava Procházky. Na této škole také získal
důkladné základy hudebně teoretické a poznání hudebních zákonitostí v něm probudilo zájem
o komponování. Již ve třetím roce svého studia tak začal s prvními skladatelskými pokusy.
Po absolvování kroměřížské hudební školy v roce 1959 pokračoval ve studiu na konzervatoři
v Praze. Po přijímacích zkouškách se stal žákem již tehdy uznávaného skladatele a pedagoga
Miloslava Kabeláče. Svá studia ukončil po tříletém působení ve skladatelově třídě.
Následovala povinná prezenční vojenská služba. Po ní v roce 1964 nastoupil v Plzni jako
učitel na Lidové škole umění a zároveň začal pracovat jako externista v plzeňském rozhlase.
V roce 1967 prošel úspěšným konkurzním řízením na místo hudebního režiséra tohoto
rozhlasového studia a začal zde pracovat na plný úvazek. Ve stejném roce absolvoval roční
kurz kompozice elektronické a konkrétní hudby v Praze. Od roku 1980 byl vedoucím hudební
redakce plzeňského rozhlasu.
Již od začátku šedesátých let se Jan Slimáček začal prosazovat jako mladý komponista. Jeho
prvá skladba Malá suita pro flétnu a klavír, vzniklá v roce 1960, měla premiéru na hudebním
matiné kompoziční třídy M. Kabeláče. Během studia na konzervatoři vznikly i další skladby a
tato studia uzavřel Symfonietou pro smyčce.
Poté, co zakotvil v Plzni, se koncem šedesátých let jeho hudební tvorba plně rozvinula. Pro
oblíbený rozhlasový pořad Hrají a zpívají Plzeňáci upravil Jan Slimáček 300 českých
lidových písní a tanců. Vznikají skladby pro klavír, orchestrální, komorní, vokální i skladby
instrumentální. Z jeho orchestrálních děl vzbudily mimořádný ohlas Tři miniatury pro
komorní orchestr, symfonický obraz Předehra vítězství, Quattro intermezzi, Dramatický
obraz, Rapsodické variace pro klavír a orchestr a dále Concertino pro akordeon, elektravox a
orchestr (elektravox je nástroj podobný akordeonu s velkými zvukovými možnostmi a
efekty), první skladba tohoto druhu ve světové literatuře. Tato skladba byla uvedena s velkým

úspěchem také v Kanadě. Vokální skladby Jana Slimáčka reprezentují kantáty Musica e canto
pro recitátora, sbor a orchestr (na biblický text) a De amicilia pro sólo, sbor a orchestr (na
latinský text A.Špeldy). Jeho orchestrální skladby získávají ocenění Svazu českých skladatelů.
Na začátku osmdesátých let vzniká jedna z nejpopulárnějších Slimáčkových skladeb Musica
populare, napsaná na tvůrčí objednávku pro potřeby lázeňských orchestrů. V průběhu
osmdesátých let byl již Jan Slimáček pokládán za výraznou skladatelskou osobnost. K veřejné
prezentaci a popularizaci některých jeho děl byla využita kulatá výročí jeho narozenin ( 50.,
55., 60.) a to nejen v plzeňském prostředí, ale i v Praze.
V 90. letech vznikla řada duchovních skladeb, často na podnět Karla Dýnky, sbormistra
pěveckého sboru SVATOPLUK v Uh.Hradišti. V této oblasti skladeb jsou nejčastěji u nás i v
zahraničí uváděny: Modlitba, Jubilate Deo Magnificat a další. Některé z duchovních skladeb
zazněly v interpretaci tohoto sboru také na dvou koncertech v kelečském chrámu.
V roce 1993 odešel Jan Slimáček z funkce hudebního režiséra studia rozhlasu v Plzni a začal
působit jako režisér a skladatel ve svobodném povolání.
V letech 1994-2004 byl profesorem hudební výchovy a dějin hudby na Církevním gymnáziu v
Plzni.
Z jeho široké tvůrčí činnosti je třeba se zmínit o jeho vokálních dílech zaměřených i na dětské
sborové skladby. V tomto hudebním oboru získal cenu publika na jihlavském festivalu
vokální tvorby v roce 1969. V roce 1981 získal 1.cenu na 10. ročníku skladatelské soutěže v
Olomouci. První cenu obdržel na této soutěži i v dalších dvou letech. V soutěžích vokálních
skladeb získal i další ocenění. V této souvislosti je nezbytné se zmínit o jeho manželce,
básnířce Marii Chvatíkové, která se rovněž narodila v Kelči. Sehrála při hudební tvorbě Jana
Slimáčka významnou roli. Její básně a celá řada výborných textů se staly podnětem k
vytvoření písní pro dětské sbory a četné sborové cykly.
Jan Slimáček je hodnocen jako umělec, který přináší v každém novém díle jak neotřelý, nový
pohled, tak vlastní tvůrčí vyjádření. Každé z jeho děl dokládá autorovu uměleckou
odpovědnost i úsilí vyjadřovat úspornou hudební řečí, čím se vnější svět promítá do jeho
citového života. Jeho skladby jsou hrány v Evropě, Americe i Austrálii. Vydány jsou i na
gramofonových deskách a kompaktních discích nebo tiskem.
Záhy byl přijat do bývalého Svazu českých skladatelů, kde byl rovněž i předsedou jeho
krajské pobočky v Plzni. Působil rovněž jako předseda plzeňské pobočky Společnosti Leoše
Janáčka.
Prameny:
1. www.sdh.cz/sdh_htm/zpravodaj/ms-20032.htm
2. www. on-lineastrology.com /encyklopedia/09-20.htm1
3. Jaroslav Fiala: Portréty plzeňských skladatelů – Jan Slimáček ( Západočeská univerzita v
Plzni, 2006 ).

Různé
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN INFORMUJE,
Cvičení s Laďkou
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN
ZLÍNSKÉHO KRAJE SPOLU
S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny
a rodiny s dětmi

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme sjednání slev :





na pojištění domácnosti
na pojištění nemovitosti
na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny nabízíme pomoc při sjednávání slev:







na elektrickou energii u vybraného dodavatele
na dodávku plynu u vybraného dodavatele
na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
na pojištění domácnosti a nemovitosti
na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

Rovněž nabízíme pomoc při prevenci neregulovaných subjektů:



prevenci předlužení a exekucí
prevenci před nebankovními úvěry s možným dopadem na slabší sociální skupiny lidí

V případě zájmu vezměte s sebou :







průkazy ZTP, ZTP/P
roční účtovací fakturu za el. energii, plyn a lístek SIPO
fakturu za služby Vašeho mobilního operátora ( mobilní i pevné linky)
pojistné smlouvy na domácnost a nemovitost
smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů
smlouvy penzijního, úrazového , životního pojištění a stavebního spoření

BLIŽŠÍ INFORMACE :
Kontaktní místo – INFO CENTRUM,DOLNÍ NÁMĚSTÍ, tel.739 446 788
Úřední den – čtvrtek – 13.00 – 15.00 h
NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA !!!

Cvičení s Laďkou
Zanechte stranou ostych a přijďte !
Každé úterý od 18.30 do 19.30 hodin
velká tělocvična Základní školy v Kelči





cvičení pro všechny
příjemná hudba
posilování břišních svalů, svalů nohou a hýždí
strečink

Cvičit začínáme: 14. 10. 2008
Těší se Laďka

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Ludmila Machačová Kelč
Milena Pajdlová Kelč
Marie Pitrunová Kelč
Jarmila Kalousová Kelč
65 let
Marie Rachůnková Babice
Marie Hlavicová Kelč
80let
Karel Stříteský Kelč
81 let
Marie Strnadlová Babice
83 let
Vlastimila Vlčková Kelč
89 let
Karel Stříteský Kelč
95 let
Marie Pitrunová Kelč
Narození
Kateřina Střítežská
Kryštof Plesník
Sňatky
Zdeněk Herman * Dagmar Neradilová
Jiří Havran * Aneta Hatlapatková
Václav Orava * Marcela Piknová
Jan Krčmář * Marta Mašlaňová
Zbyněk Pavelka * Anna Kunovská
Úmrtí

Josef Nový 76 let
Stanislav Kutálek 54 let
Vojtěška Vykopalová 87 let
Františka Radová 87 let
Jarmila Mikulenková 73 let

