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Městský úřad informuje
Finanční úřad Valašské Meziříčí oznamuje:
Ve dnech 14. 3. a 21. 3. 2012 v době 8.00 – 11.30 a 12.00 - 16.00 hodin budou
občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci FÚ Valašské Meziříčí k
předání tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí základních informací k vyplnění
daňových přiznání, převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální
správnosti (budova Radnice – 1.patro).

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kelč dne 23.1.2012.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 31.12.2011 a předává
ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem města Kelč za rok
2011 a rozpočet fondu na rok 2012 dle předložené zprávy.
Rada bere na vědomí žádost pana Z. N., Němetice o směnu pozemků s městem
Kelč a předává ji k vyjádření Osadnímu výboru v Němeticích.
Rada schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1351, ostatní plocha v k.ú. Kelč
– Staré Město o výměře 100 m2 panu P. Š., Lipov dle předloženého návrhu
nájemní smlouvy.
Rada bere na vědomí požadavky Osadních výborů Babice a Němetice na rok
2012 a předává je k jednání o přípravě rozpočtu na rok 2012.
Rada jmenuje místostarostu ing. Jaroslava Orla a radního Romana Večeřu členy
školské rady Základní školy Kelč za zřizovatele, tj. město Kelč.
Rada bere na vědomí návrh kupní smlouvy na odprodej domu č.p. 262 v Kelči
včetně pozemku st. 6/1 v k.ú. Kelč – Nové Město od České spořitelny
do majetku města Kelč a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
Rada schvaluje předložený návrh investičních akcí na rok 2012 a zařazení jejich
financování do rozpočtu roku 2012.
Rada schvaluje provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v Komárovicích
dle nabídky EMPESORT, s.r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro žáky 7. tříd ZŠ Kelč, kteří
se zúčastní lyžařského výcviku ve dnech 5.–10.2.2012 ve Velkých Karlovicích,
ve výši 250,- Kč na jednoho žáka s trvalým pobytem v Kelči.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení rodičů při MŠ Kelč
na úhradu kulturního programu Dětského karnevalu dne 5.2.2012 ve výši
2.500,- Kč.
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Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
na obecních pozemcích parc.č. 887/1 a 916/1 v k.ú. Komárovice dle
předložených žádostí.
Rada schvaluje pověření p. Hany Tomáškové, Kelč – Babice č.p. 33
opatrovníkem
p.
Richarda
Pastrnka,
nar.
16.10.1953,
bytem
Kelč -Lhota č.p. 12.
Rada schvaluje členství p. Zdeňka Porazila, tajemníka MěÚ Kelč, ve Sdružení
tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. se sídlem Dlážděná 6, Praha 1
a úhradu nákladů spojených s členstvím ve sdružení.
Rada schvaluje finanční příspěvek účastníkům počítačového kurzu
organizovaného Základní školou Kelč ve spolupráci s MěÚ Kelč v rámci
projektu „učíme se spolu“, a to účastníkům - důchodcům ve výši 50% ceny
kurzu.
Rada bere na vědomí ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám
v budově Kina Kelč s p. Milenou Šimáčkovou, Kelč č.p. 510 a v budově
přístavby radnice v Kelči s Muzeem regionu Valašsko, Horní náměstí 2, Vsetín.
Rada bere zpět žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Valašské
Meziříčí o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v katastru města
Kelč Městskou policií Valašské Meziříčí.

Svoz odpadu
Plasty
Papír,tetrapak
Sklo

22.března
23.března
6.dubna

26.dubna
18.května
29.června

31.května

28.června

Dne 1.3.2012 oslaví NÁŠ bývalý starosta
Ing. Stanislav Pitrun 65 let.
Přejeme mu zdraví, štěstí, dobrou náladu, málo starostí,
více radostí a hodně všeho, co stojí za to.
To vše mu přejí bývalí kolegové – zaměstnanci MěÚ Kelč
a starosta Ing. Karel David.
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Kultura
TJ KELČ – fotbalový oddíl
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

III. SPORTOVNÍ PLES
Sobota 3.března 2012 v Kulturním domě v Kelči od 19.30hod.
VSTUPNÉ 80,-Kč
Nepovinný ŠIBŘINKOVÝ ODĚV
Poloviční vstupné pro odvážné dobrovolníky – pouze celé masky a převleky
Téma letošního roku : „Kdo chce, co chce“

K tanci a poslechu hrají KOSOVCI
Vyhlášení kategorií
Fotbalista roku 2011
Trenér roku 2011
Fanoušek roku 2011

Program
Aerobic Show Pastelky
Módní přehlídka nových dresů Sršni Kelč (Muži B)
Bohatá tombola

Předprodej vstupenek v prodejně Elsap, Náměstí č.4, Kelč.
Sledujte www.fotbal-kelc.cz

Těšíme se na vás !
*******************************************************************
Denní stacionář Anděl Kelč
pořádá

Benefiční koncert
k 10. výročí založení stacionáře
10. března 2012 v 16,00 hodin v Kulturním domě v Kelči
Vstupné 50,- Kč
Program:

Stanislav Hložek, Jazzušák Valašské Meziříčí, Schola Kelč, Hudecká muzika
lidové písně, Viola Alena Muščíková, ABBA revival a další
Na vaši účast se těší pořadatelé!
Pod záštitou
MĚSTA KELČE
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Myslivecké sdružení, Honební společenstvo Kelečsko
zve všechny občany a děti na

Myslivecké odpoledne
17. března 2012 v 16.30 hodin Kulturní dům Kelč
Motto:“ Vítání jara“
Kulturní program:
Vítání jara - Malá Rusava, Bystřice pod Hostýnem s živým cimbálovým doprovodem
Vystoupení Ruty Šuty Kelč
Ukázka dravců používaných v sokolnictví, možnost fotografování dětí s dravci na ruce
Laserová střelnice o ceny pro děti
Hudební produkce k poslechu, zpěvu i tanci hraje Trio – Mix, Střítež nad Bečvou
Myslivecká tombola
Myslivecké pohoštění
Víno z Blatnice pod sv. Antonínkem, vinař Pavel Hruška,odpoví na vaše dotazy
*****************************************************************************************

Denní stacionář Anděl
pořádá

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU

v Kulturním domě v Kelči
ve dnech 24. a 25. března (sobota a neděle)
od 13,00 do 20,00 hodin
Čeká na Vás překrásně jarně vyzdobený kulturní
dům, velikonoční tradice, prodejní stánky, bohaté
občerstvení a spousta inspirace.
Těší se pořadatelé!
5

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

březen 2012

Představení Divadla Františka Kreuzmanna

ve čtvrtek 29. března 2012 v 19 hodin v Kulturním domě v Kelči
Hrají:
Lautrec: Jan Potměšil
Miriam: Barbora Fišerová
Jane:
Monika Schullerová/
Helena Jílková
Maurice: František Kreuzmann
Paříž, město umění, umělců,
kabaretů. Město krásných
příběhů. Pojďte a staňte se
svědky jednoho takového
příběhu. Příběhu velké lásky.
Vstupné: 150 Kč
Komorní představení „Krása z Moulin Rouge“ vzniklo v roce 2005
na pražské scéně „Lyra Pragensis“ jako literárně-dramatický tvar inspirovaný
osudovým setkáním slavného francouzského malíře Henri de Toulouse
Lautreca s jeho největší životní láskou Myriam.
O představení napsali:
…… se konalo divadelní představení Krása z Moulin Rouge. Hra líčila krátký,
ale o to nespoutanější bohémský život Henriho de Toulouse - Lautreca, jednoho
z nejúspěšnějších francouzských malířů na světě.
Henri de Toulous - Lautrec byl ovlivněn impresionismem a dobovými směry
a bývá považován za otce moderního plakátu.
Tento velikán, současník Vincentha van Gogha, ačkoliv fyzicky hendikepovaný,
užíval života a byl stálým hostem pařížských nevěstinců a kabaretů a přítelem
všech montmartských prostitutek.
Hra byla o to působivější, že úlohu Henriho de Toulouse Latreca hrál herec
Jan Potměšil, sám upoutaný na invalidní vozík.
čtenářka reportérka Hana Holomojová. (zdroj: www.dsfk.cz)
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Připravujeme:
8. dubna 2012 – Laser Party Show – KD Kelč
14. -15. dubna 2012 – Výstava modelů – KD Kelč
28. dubna 2012 – divadlo – „Ostrov“ – Och. Div. Spolek Rožnov

Program Kina Kelč na měsíc březen 2012
Neděle 4. března v 18 hod.
PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Erika je úspěšná žena, která má všechno, ale s každým příbývajícím rokem víc a víc
touží po jediném co nemá - a to je dítě. Ivana Chýlková se snaží přijít do jiného
stavu a současně zvládnout nečekaný vztah s mladíkem.
Český film režisérky Alice Nellis, v hlavních rolích Ivana Chýlková a Vojta Kotek,
106min., vstupné 47Kč.

Neděle 11. března v 18 hod.
BARBAR CONAN
Nový filmový přepis Roberta E. Howarda uvádí znovu na scénu příběh Conana,
který se po zavraždění svých rodičů a útěku z otroctví, kam byl vržen, vrací a chce
se pomstít.
Americký výpravný fantasy film s českými titulky, 112min., vstupné 47Kč.

Neděle 18. března v 18 hod.
PARANORMAL ACTIVITY 3
Se sestrami Katie a Kristi se vracíme ke kořenům zla, do časů jejich dětství, kdy
se rády vzájemně strašily a hrály si na vyvolávání duchů.
Americký sci-fi film, volné pokračování 1 a 2 s českými titulky, vstupné 45Kč.

Neděle 25. března v 18 hod.
DREAM HOUSE
Thriller o muži, který pátrá po okolnostech tragédie, s níž je spojen dům, do kterého
se právě s rodinou nastěhoval. Ví něco krásná sousedka? Phantasm uvádí
misteriózní thriller, který se zařadí do série těch, jež si pamatujeme kvůli originální
pointě.
Americký film s českými titulky, 92min., vstupné 45Kč.
Připravujeme na měsíc duben: Dům, Babylon AD, dětský film Planeta 51,
Půlnoc v Paříži.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
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Sport

FOTBAL
Tělovýchovná jednota Kelč

vypisuje NÁBOR do MLADŠÍ PŘÍPRAVKY
Nábor dětí (chlapci, dívky), které mají zájem o fotbal
ročník narození 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Cíle mladší přípravky?
1. Adaptovat se na systém tréninků
2. Zvládnout všeobecné pohybové dovednosti v maximálním
rozsahu
3. Získat základní dovednosti s míčem
Jak začít?
Stačí přijít na informativní schůzku ve čtvrtek 8. března 2012
do KD Kelč a na místě se dohodnout. Můžete také zavolat či napsat
místopředsedovi TJ a dohodnout se na dalším postupu.

Kontakt:
Tomáš Srkala – tel. 736 675 425 – volat po 17 hod, e-mail:
tjkelc@centrum.cz
Sledujte www.fotbal-kelc.cz .

Těšíme se na Vás!
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KUŽELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2011-2012 - výsledky 16. – 18. kola :
Kelč
Val. Meziříčí B Kelč
-

Zlín C
Kelč
Bylnice

6,5 : 1,5
7:1
6:2

2525 – 2435
2676 – 2488
2448 – 2428

2
0
2

Tabulka po 18. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

111 : 34
102 : 42
87 : 58
81 : 64
91 : 54
83 : 62
69 : 76
76 : 68
69 : 75
66 : 78
50 : 94
46 : 98
44 : 100
36 : 108

2548
2514
2507
2527
2526
2504
2398
2483
2422
2401
2404
2368
2345
2384

30
30
26
24
23
23
20
16
16
15
12
7
6
4

Severomoravská divize dorostu 2011 – 2012
Šumperk B
Rýmařov B

-

Kelč
Kelč

6:2
0:8

1149 – 1081
1011 – 1268

74 : 22
64 : 32
70 : 26
61 : 35
56 : 40
55 : 41
35 : 61
30 : 66
27 : 69
8 : 88

1232
1183
1186
1177
1179
1156
1076
1157
996
955

0
2

Tabulka po 12. 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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

19
19
18
15
14
14
8
6
6
1

Zápasy mužů v březnu 2012:
- 2.3., 16.3., 30.3.2012 vždy v pátek v 17.00 hodin.
Zápasy dorostu :
- 11.3., 18.3. 2012 vždy v neděli v 10.00 hodin.
Josef Gassmann
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AEROBIK

V říjnu loňského roku začalo aerobik cvičení pro nejmenší děti, které probíhá každý
čtvrtek v tělocvičně ZŠ Kelč. Děti se seznamují se základy aerobiku a nacvičují
jednoduché sestavy, které při nějaké vhodné příležitosti předvedou veřejnosti.
Jejich první vystoupení bylo v Kelči na dětském karnevalu. I přes velkou nervozitu
a trému děti sestavu zacvičily pěkně a sklidily zasloužený potlesk.
Laďka Bijová
*****************************************************************************************

Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Mladší žáci
Sobota 11. 2. 2012 Odry: Orelská florbalová liga
Hranice : Kelč 2 : 0 , Kelč : Hustopeče - nehrálo se , Havířov : Kelč 0 : 1
Branka: Ševčík
Sestava: Rada (Gk), Hlavica (c), Perutka O., Perutka T., Stržínek, Klvaňa, Ševčík,
Valuch, Pitrun A., Pajdla, Vozák, Volek.

Mladší žáci odehráli v Odrách 3. turnaj
OFL. Nad Havířovem výhra 1:0, s Odrami
(Hranicemi) prohra 2:0. Hustopeče nedojely
pro velkou nemocnost. Smůla, že v pátek
dostal střevní chřipku Martin David,
dopadlo by to určitě lépe. Chyběl také Lojza
Hradil, má zlomený prst na noze.
10

Pozice

Team

Z V R P VB OB Body

1

Hranice

8 7 0 1 50 4

21

2

Kelč

8 6 0 2 23 11

18

3

Havířov

8 1 0 7 11 34

3

4

Hustopeče nad Bečvou 6 1 0 5 9 44

3
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Postupová matematika je tedy jasná: na příštím turnaji 3. 3. 2012 v Bystřici porazit
Odry minimálně šesti brankovým rozdílem!

Dorostenci
Sobota 28. 1. 2012 Hluk: 3. kolo OFL
TJ Spartak Hluk: FBC Orel Kelč 4 : 5
Orel Domanín: FBC Orel Kelč 1 : 4

Branky: Hegar 2, Horák 2, Pajdla
Branky: Hegar 2, Horák, Pelc

Sestava:Vít Plesník (gk), Alois Horák, František Novák, Jan Klvaňa, Patrik Hegar(c),
Marek Pajdla, Lukáš Novosad, Matěj Foukal, Tomáš Pitrun, Marek Pelc.

Výhra nad domácím Hlukem 5:4 a týmem Domanína celkem jednoznačně 4:1.
To jsou výsledky z 3. turnaje OFL dorostu, divize východ. Těší mě, že systém
zabezpečené obrany funguje, musíme zapracovat na lepší práci útočníků směrem
dozadu, tam máme velké rezervy, o čemž jsme se přesvědčili v zápase s Hlukem,
kdy za stavu 4:2 místo zpevnění obrany, jsme se snažili útočit a umožnili soupeři
touto nedisciplinovaností zápas zdramatizovat. Víťa Plesník, až na pár zaváhání,
podal výborný výkon a podržel nás v závěru zápasu s Hlukem.
Neděle 5. 2. 2012 Slavičín: 4. kolo OFL
FBC Orel Kelč: TJ Spartak Hluk 1 : 6
Branky: Pelc
Orel Ostrožská Nová Ves: FBC Orel Kelč 6 : 3 Branky: Foukal, Klvaňa, Novosad
Sestava:Vít Plesník (gk), Alois Horák, František Novák, Jan Klvaňa, Marek Pajdla,
Lukáš Novosad (c), Matěj Foukal, Marek Pelc.

Na turnaj jsme odjížděli bez nejlepšího střelce,
Team
Z V R P
Patrika Hegara a výborného obránce Radka Pozice
Klause, kteří absolvovali lyžařský výcvik se 1 Uherský Brod
8 5 1 2
školou. Začátky zápasů jsme zvládli dobře,
2 Kelč
8 5 1 2
v obou jsme se ujali v první třetině vedení.
Bohužel na začátku druhé třetiny v obou 3 Ostrožská nová ves 8 4 1 3
8 3 2 3
zápasech jsme udělali zbytečné chyby, kterými 4 Hluk
jsme umožnili soupeřům otočit skóre. 5 Slavičín
8 3 1 4
Ve snaze vyrovnat jsme otevřeli hru a opět
6 Domanín
8 1 0 7
inkasovali. Čeká nás poslední turnaj OFL,
kde nám k postupu do finálového play off stačí uhrát bod ze dvou zápasů.
Neděle 12. 2. 2012 Vsetín: 9. kolo 2. ligy dorostu ČFbU

VB OB Body
50 38

16

35 30

16

58 46

13

55 43

11

30 48

10

46 69

3

FBC Orel Kelč: TJ Panthers Otrokovice 2 : 3
Branky: Novosad, Klaus
Vyloučení: Horák, Foukal
TJ MEZ Vsetín: FBC Orel Kelč 6 : 0
Vyloučení: Hegar
Sestava:Vít Plesník (gk), Stanislav Ryška, Alois Horák, František Novák, Aleš Tvdoň,
Jan Klvaňa, Patrik Hegar(c), Marek Pajdla, Lukáš Novosad, Matěj Foukal, Radek
Klaus, Marek Pelc.
11

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

březen 2012

Turnaj potvrdil pomalu, ale jistě stoupající výkon našeho týmu. Prohra se Vsetínem
6:0 tomu sice moc neodpovídá, ale dva vlastní góly si dal nešťastně
obránce, dvakrát jsme za obranou zapomněli hráče. Takže výsledek nevypadá
až tak špatně. Druhý zápas znamenal urputný boj s Otrokovicemi, kdy jsme góly
Lukáše Novosada a Radka Klause ve druhé třetině otočili v přesilové hře skóre na
2:1. Soupeř nemohl najít účinnou hru proti naší kompaktní a dobře bojující obraně.
Dokonce jsme jej ve třetí třetině dostali pod tlak, který jsme završili gólem!!
Rozhodčí jej ale neuznali pro údajný faul našeho hráče!! O chvíli později naopak
uznal rozhodčí branku Otrokovic, přestože padla evidentně po přerušení hry.
Protesty nám nepomohly, gól byl uznán, stav 2:2. V deváté minutě poslední třetiny
zahrál náš obránce míček hlavou, což pravidla nedovolují, a bylo nařízené trestné
střílení. Soupeř proměnil na 3:2 a byl to gól vítězný. Je to škoda, ale přesto musím
hráče pochválit za velmi dobrý výkon.
Tabulka 2. ligy dorostu Zlínského kraje
Tabulka soutěže

# Družstvo

Z

V

R

P

B

1. FbK Sokol Val. Klobouky

16

12

0

4

36

82

42

40

2. FbC Holešov

14

10

2

2

32

74

52

22

3. TJ MEZ Vsetín

14

10

0

4

30

89

45

44

4. Panthers Otrokovice

16

6

2

8

20

73

68

5

5. SFK Kozel Počenice

16

2

3

11

9

42

88

-46

6. FBC Orel Kelč

14

1

1

12

4

29

94

-65

BV BO BR

Rozpis zápasů FBC Orel Kelč na Březen 2012:
Sobota 25. 2. 2012 : starší žáci – 3. kolo OFL – Veřovice
Sobota 3. 3. 2012 : mladší žáci – 4. kolo OFL – Bystřice pod Hostýnem
od 8:00hod - domácí turnaj
Sobota 3. 3. 2012: dorostenci – 10. kolo 2. ligy ČFbU – Bystřice pod Hostýnem
od 12:00hod- domácí turnaj
Neděle 11. 3. 2012: dorostenci – 5. kolo OFL – Ostrožská Nová Ves
Neděle 17. 3. 2012: dorostenci – 11. kolo 2. ligy ČFbU – Morkovice
Sobota 24. 3. 2012: starší žáci – 4. kolo OFL – Uničov
Srdečně zveme fanoušky FBC Orel Kelč a příznivce florbalu na domácí turnaj
mladších žáků a dorostenců, který se koná v sobotu 3. března v hale Sušil
v Bystřici pod Hostýnem. Přijděte podpořit své kamarády.
Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
12
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FLORBAL KELČ

Muži Teiwaz Kelč se stále drží mezi elitou.
14.kolo
FBŠ TJ Teiwaz Kelč vs. HC Jamajka Kojetín 4:5 (1:1, 2:4, 1:0)
Branky a asistence týmu Teiwazu: M. Vraj (Hloch), Hloch (Barfus), M.Vraj (Hloch)
14. kolo nabídlo souboj týmů, které se chtějí ještě poprat o co nejvyšší
umístění v tabulce. Mužstvu Kelče ale vůbec neseděl důrazný a běhavý styl
Kojetína a ani jednou v zápase nevedl a bohužel zápas prohrál. Teiwazu bylo
málo platné, že skoro celý zápas držel míček na svých florbalkách,
ale do připravené obrany Kojetína se těžko probourával do zakončení.
Když už se to povedlo, všechny střely končily vedle branky nebo na brankáři
Kojetína. Kojetín hrál jen na rychlé brejky a s touto jednoduchou taktikou
uspěl a vyhrál 4:5.
15.kolo
FBŠ TJ Teiwaz Kelč vs. Spartak Přerov D 6:3 (0:0,3:3,3:0)
Branky a asistence týmu Teiwazu: Dobeš (D. Drozd), Hloch (Konečný), Hloch
(Barfus), Barfus (Hloch), M.Drozd (D.Drozd), Pivovarčík (Dobeš)
Tým Teiwazu čekal v dalším zápase první tým soutěže Spartak Přerov D.
Spartak je v letošní sezóně velmi dominantní a drží se po zásluze na prvním
místě s dostatečným bodovým ziskem. Ovšem mužstvo Kelče opět potvrdilo,
že dokáže držet krok s nejlepšími a zápas byl více než vyrovnaný. Hráči
Kelče dali do zápasu vše a ve třetí třetině se ujali vedení 4:3. V polovině třetí
třetiny přišel klíčový moment zápasu a to, když byl vyloučen hráč Teiwazu
a Přerov hrál přesilovku. Spartak Přerov se snažil celé dvě minuty dobýt
branku Kelče, ale proti dobře pohybující se čtveřici Teiwazu nemohl nic
vymyslet. Statečná čtverka Kelče až do vyčerpání všech sil ubránila náskok
a poté zasadila Přerovu dvě smrtící rány a to v podobě dvou krásných gólů,
což znamenalo zvýšení a také konečný výsledek 6:3. Hráči Kelče opět ukázali
obrovskou bojovnost a udrželi druhou příčku v tabulce.
Sestava TJ FbŠ Teiwaz Kelč:
Brankář: Křístek
Hráči: D.Drozd, Janda, Dobeš, Konečný, Sofka, M.Drozd, Pivovarčík, M. Vraj,
Hloch, Barfus, Ševčík
Marek Hloch
13
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Základní škola informuje
Plavecký výcvik zahájen
Povinný plavecký výcvik budou v letošním školním roce absolvovat žáci 2. a 3.
ročníku, tzv. zdokonalovací výcvik žáci 4. ročníku a do přípravného plaveckého
kurzu se přihlásily děti 1. třídy.
Pro ty, kteří zatím hranický plavecký bazén neznají, uvádíme několik informací:
Bazénová hala obsahuje 25m bazén se čtyřmi plaveckými dráhami, relaxační bazén
s atrakcemi (divoká řeka, houpací bazén, masážní lavice, vzdušná lehátka, vodní
masážní trysky, bubler), dětský bazén (10x5m), tobogán (100m), whirlpool, parní
kabinu a odpočinkovou zónu. Vně bazénové haly můžete navštívit finskou saunu,
parní saunu, aroma parní saunu, masáž nohou a restauraci.

S Hasíkem opět ve škole
Pracovníci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, požární stanice
Valašské Meziříčí, realizovali na naší škole letos již podruhé preventivně výchovný
projekt pro děti 2. a 6.ročníku nazvaný HASÍK. Žáci byli během dvou setkání
zasvěceni do problematiky prevence v oblasti požární ochrany. Naučili se znát
telefonní čísla tísňových volání, osvojili si komunikaci s operátorem
při nahlašování požáru, osvojili si zásady sebezáchrany při požáru doma, ve škole
nebo ve volné přírodě, zopakovali si základy zdravovědy při ošetření drobných
popálenin, naučili se rozpoznat varovné signály i jak se správně zachovat
při vyhlášení signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA při hrozbě nebo vzniku
mimořádné události. Besedu provázely nejrůznější hry a ukázky, jimiž děti samy
sebe navzájem učí. Setkání žáků s instruktory bude ještě pokračovat v sídle hasičů,
ale až v jarních měsících

Zážitkové dopoledne na ISŠ ve Valašském Meziříčí
V lednu 2012 přijala skupina žáků 8. a 9. třídy naší školy v rámci akce „Zážitkové
dopoledne" pozvání do učeben odborného výcviku ISŠ-COP, aby poznali nejen jak
se učí studenti této střední školy na odborném pracovišti, ale rovněž aby si mohli
v rámci výuky chemie, fyziky, pracovních činností i ostatních předmětů nějakou
jednoduchou práci sami zkusit.
V chemických laboratořích si tak žáci ZŠ na vlastní kůži zkusili, jak se pracuje
s laboratorním nádobím, pomůckami a přístroji, a třeba tak zjistili, že tento vědní
obor nemusí být zdaleka tak nudný, jak na první pohled vypadá. Zkusili si
14
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rozpouštět oxidy kovů v kyselinách a připravit si krystalky skalice modré.
V elektrodílně si někteří vyzkoušeli osazení plošného spoje a vyrobili si tak
blikačku s LED diodami. V nástrojařské dílně si pro změnu zhotovili přívěšek
se svým jménem ve tvaru vojenské známky.
Akce byla přínosem pro obě zúčastněné strany. Žáci ZŠ poznali nejen vybavení
odborných pracovišť, ale sami si zkusili teoretické poznatky ze základní školy
prakticky, jak se říká „ošahat", což bylo pro ně jistě vítaným zpříjemněním výuky.
Studenti ISŠ-COP si zase na chvíli zkusili roli učitele předávajícího informace
nezasvěceným, čímž si své znalosti lépe zafixovali. Některým žákům třeba akce
pomohla při jejich rozhodování, kam po základní škole, neboť doba vyplňování
a zasílání přihlášek se rychle blíží.

Projektový den – Strojírenství - naše priorita
Podobně byla zaměřena i akce, kterou na konci ledna uspořádala Střední
průmyslová škola Hranice ve spolupráci s hranickými strojírenskými podniky,
s Městem Hranice a Úřadem práce. Akce se konala ve dvoraně hranického zámku,
byla určena žákům 8. ročníku a měla charakter soutěže. Každý účastník hned po
příchodu obdržel soutěžní (slosovatelný) kupón s předem vyznačenými soutěžními
disciplinami a při úspěšném zvládnutí úkolů mu byly přiděleny získané body.
Po skončení celého programu pak soutěžící odevzdali kupóny, zúčastnili se ankety,
sledovali slosování a získávali upomínkové předměty, ale i atraktivní ceny.
U žáků, kteří např. už nyní uvažují o studiu některého z oborů Střední průmyslové
školy Hranice, tato akce určitě přispěla k rozšíření povědomí o tradici této školy a
o perspektivě strojírenských aj. studijních oborů na této škole.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Velikonoční jarmark
Žáci ZŠ Kelč zvou společně s vedením školy a pedagogickými pracovníky všechny
rodiče, prarodiče a ostatní občany na Velikonoční jarmark. Výtěžek z prodeje
vlastnoručně zhotovených výrobků jednotlivé třídy
využijí podle svého uvážení.
Termín: středa 28.3. 2012 v době od 13.00 do 16.30 hod.
Místo: jídelna Základní školy
Přijďte nás prosím podpořit.
15
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Mateřská škola informuje
Kde se tu vzala sněženka?
Je to moc hezká panenka.
Sotva na jaře sníh začne roztávat,
sluníčko paprsky začne nám rozdávat.
Sněženka ze sněhu vystrčí hlavičku,
pošle svou vůni jarnímu sluníčku.
V měsíci březnu přivítáme s dětmi přicházející jaro a budeme pozorovat
probouzející se přírodu. Navštívíme Městskou knihovnu v Kelči, v rámci
tématického programu „Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním
vzdělávání. V mateřské škole se uskuteční „Keramická dílna“ pro děti s rodiči
motivovaná Dnem matek, pod vedením pana Zdeňka Švehlíka. Ve čtvrtek
15. března navštíví děti Kulturní dům v Kelči, kde jim Divadlo ANDROMEDA
z Prahy zahraje pohádku „O perníkovém dědkovi“. V úterý 20. března se
v mateřské škole uskuteční výchovný koncert pro děti s názvem „Jak pak mluví
zvířátka“. Ve dnech 24. a 25. března se zúčastníme velikonoční výstavy
v Kulturním domě v Kelči, kde vystavíme výtvarné práce dětí.
V úterý 20. března 2012 se uskuteční

Den otevřených dveří

a

ZÁPIS DĚTÍ

do Mateřské školy Kelč na školní rok 2012 – 2013
v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské školy Kelč
/ pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky /.
Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku
k zápisu s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě
podrobilo stanovenému pravidelnému očkování /§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví/.
Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě do mateřské školy přijato.
Formulář bude k dispozici v Mateřské škole Kelč od 1. března 2012.
O zařazení dítěte do Mateřské školy Kelč budou rodiče následně informováni písemným
„Rozhodnutím o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč
16
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Odborné učiliště informuje
Praktická škola v OU Kelč
Praktická škola je dvouleté studium se všeobecným zaměřením. Je vhodná pro žáky
s mentálním postižením středního a těžkého typu s kombinovanými tělesnými
vadami. Vše je však individuální. Rozhodující je schopnost školu navštěvovat.
Důležité je zdravotní a pedagogicko-psychologické vyšetření a doporučení
odborníků. Věková hranice k přijetí je od 15 let a výše.
Všichni žáci potřebují osobní pomoc, kladný, lidský, mateřský i individuální
přístup. Předností žáků je jejich zájem o studium, pravidelná návštěvnost školy
a vděčnost za přístup ostatních.
Práce učitele a u těžkých případů i pomoc osobního nebo pedagogického asistenta
je u některých žáků velmi obtížná, namáhavá i vysilující. Učitel pracuje s velkým
nasazením, trpělivostí a vztahem ke svěřeným žákům.
Přes náročnost studia dosahují žáci pěkných studijních výsledků. Je to díky dobré
spolupráci učitele a žáků, jejichž počet je ve třídě snížen. Studium je zaměřeno
na praktickou a teoretickou část. Oblíbené jsou pracovní činnosti např. vaření, práce
v zahradě, práce v šicí dílně i pracovní činnosti v zámečnické nebo zednické dílně.
Vyrábíme ptačí krmítka, ozdobné mřížky k aranžování květin. Přesazujeme
květiny, pěstujeme zeleninu, zvelebujeme a zametáme prostranství ve školní
zahradě a v okolí školy. Ve vaření se zaměřujeme na zhotovení jednoduchých jídel
a rádi přizveme ke stolu ty, kteří nám vypomáhají s každodenní činností. V šicí
dílně se učíme základní stehy, přišívání knoflíků, látání a drobné opravy prádla.
Vše jsou práce jednoduché, tvořivé tak, aby se žáci naučili být částečně samostatní
a dovedli obsloužit sami sebe. Zaměřujeme se na dobrou motivaci žáků v životě,
kamarádský přístup jednoho k druhému a vzájemnou pomoc. Uvědomit si, že
i pomoc jednoho druhému je velmi důležitá a velmi potřebná. Spolupracujeme
se Stacionářem Anděl v Kelči, jezdíme na exkurze a poznáváme praktický život.
Lze říci, že i žáci v ostatních učebních oborech tolerují žáky Praktické školy velmi
pěkně, pomáhají si vzájemně a rádi spolu i komunikují. V teoretických předmětech
převládají v Praktické škole všeobecně vzdělávací předměty, estetická výchova,
tělesná a zdravotní výchova a dramatická výchova. Žáci mají i předmět práce
s počítačem, aby byli v dnešní technické době seznámeni i s prvky informační
technologie. Při výuce využíváme názorné ukázky, herní dovednosti, technické
vybavení i praktické činnosti. Nedílnou součástí výuky je v i vhodná a názorná
motivace a její využití v praktickém životě. Vždyť přáním vyučujících, kteří
v Praktické škole vyučují je, aby žáci po ukončení studia byli schopni alespoň
částečně využít své nabyté zkušenosti ze školy v praktickém životě a uchovat si ty
17
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nejkrásnější vzpomínky ve svém srdci co nejdéle a rádi na školní léta vzpomínali.
Zatím máme za sebou dobrou spolupráci rodičů se školou a úsměvy na tváři
spokojených žáků.
Zdenka Černochová
*****************************************************************************************

Nadále probíhá sběr elektrospotřebičů na Odborném učilišti televize, počítače, monitory, lednice, sporáky, pračky, vysavače, kulmy,
holící strojky, mobilní telefony,…….
Kontaktní osoba - p. Libor Mašlaň - tel: 775 141 786.
Odvoz větších elektrospotřebičů bude zajištěn na naše náklady.
*****************************************************************************************

ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI
VÁS ZVE NA

5. ROČNÍK ZÁMECKÉHO VÁZÁNÍ
Srdečně zveme všechny na soutěž žáků květinářských a zahradnických oborů
odborných učilišť s mezinárodní účastí na 5. ročník Zámeckého vázání, který se
uskuteční ve čtvrtek 22.3.2012 v nových zahradnických pracovnách Odborného
učiliště Kelč. Žáci budou veřejně soutěžit v jarním aranžování květin.
Soutěžní úkoly:
1. Přízdoba dárku pro ženu živými květinami
2. Vypichovaný jarní věneček
Výstavu floristických prací můžete zdarma navštívit v nových zahradnických
pracovnách ve čtvrtek 22.3. od 12:00 do 17:00 a v pátek 23.3. bude výstava
součástí zahrádkářské schůze.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Historie města Kelč

Kelečský rodák Jaroslav Orel, sbormistr, propagátor
gregoriánského chorálu, varhaník a skladatel.

Narodil se v Kelči dne 23. února 1930 rodičům Vojtěchu Orlovi
a Vlastě, rozené Fuksové. Otec měl hospodu na horním konci Kelče,
kde se říkalo „U svatého Františka“.
Když mu bylo devět let, reagovali jeho rodiče na uveřejněnou výzvu
profesora Miloslava Venhody, který hledal chlapce do dětského
pěveckého sboru, který právě zakládal. A tak se malý Jaroslav ocitl
v Praze a stal se členem Venhodovy Scholy cantorum (Školy pěvců).
Spolu s dalšími pěti chlapci z venkova bydleli v rodinném internátu,
který prof. Venhoda zřídil v domku blízko Břevnovského kláštera.
19
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Zde byl malý Jaroslav veden k lásce k hudbě, především
liturgickému zpěvu, ale také ke křesťanské zbožnosti a k lidskosti.
V začátcích to pro něj bylo dost kruté: daleko od domova,
ve skromných podmínkách a s náročným denním programem.
Sbor Schola cantorum byl zaměřen na liturgické písně, zpíval
při církevních obřadech. Působil nejprve v kostele břevnovského
kláštera, vystupoval ale také při liturgiích v řadě jiných pražských
chrámů a pořádal koncerty v Praze i mimo Prahu. Postupně
se Schola cantorum stěhovala na různá místa v Praze a nakonec
zakotvila ve Strahovském klášteře. Ten však byl v roce 1950 zrušen,
jeho osazenstvo rozpuštěno a Schola cantorum zanikla.
Jaroslav Orel se během působení ve sboru naučil číst noty, hrát
na klavír a na varhany. Vystudoval gymnázium v Resslově ulici
v Praze s výborným prospěchem. Po maturitě pracoval jako úředník
v podniku Bituma. 27.ledna1951 se oženil v chrámu Sv. Víta
ve Svatováclavské kapli s Marií Dlouhou. A rodina se rozrůstala,
přibyli dva chlapci a tři děvčata, které rodiče vzorně vychovávali.
V padesátých letech zakládá Jaroslav Orel vlastní pěvecký sbor,
později nazvaný Amici musicae antiquae – AMA.
V hudební oblasti je jeho celoživotní zaměření soustředěno
na liturgickou hudbu a především na gregoriánský chorál. V roce
1968, při částečném uvolnění politických podmínek, vycestoval
s Petrem Ebenem do opatství Svatého Petra v Solemes ve Francii,
kde se věnovali výzkumu gregoriánského chorálu.
A protože mu tehdejší politický režim nedovolil absolvovat hudební
školu, studoval řehořské zpěvy především v badatelnách
a knihovnách z odborné literatury a notových archivů, notové
záznamy také hojně přepisoval a později také upravoval.
Stal se skutečně fundovaným znalcem gregoriánského chorálu
a nadšeným propagátorem liturgické hudby. Přeložil odbornou
publikaci Einführung in die Interpretation des Gregorianischen
Choral, jejíž autoři jsou Luigi Agustoni a Johannes Berchmans
Göschl.
I nadále se věnoval praktickému provozování liturgické hudby
se sborem AMA, v blízkých odborných kruzích zvaný Orlovci. Ten
nejen dirigoval, ale upravoval pro něj skladby a také ve sboru zpíval
sólové party.
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Na začátku 90. let se podílel na nahrávkách gregoriánských zpěvů
na elektronické nosiče – CD ( Ad Fontes – K pramenům, Puer natus
est – koledy, vánoční písně a motely, Cantus Gregorianus ). K těmto
kompaktním diskům psal také úvodní výklady.
Svou bohatou hudební znalost uplatnil i jako autor několika
sborových skladeb ( jmenujme alespoň Caligaverum oculi mei nebo
Poslední epištola ) a především je autorem vokální mše Mane
surgentes – Ráno vstávajíce.
Byl členem Společnosti duchovní hudby, kde vedl sekci
pro gregoriánský chorál.
Svou zbožnost projevoval i ve vlastním životě a zůstal věrný
křesťanskému poslání. Byl terciářem, členem třetího laického řádu
premonstrátů ve Strahovském klášteře, se kterým byl bytostně
spjatý.
Jaroslav Orel, který v církevním hudebním světě zaujímal významné
postavení, zemřel 11. března 2008 a je pochován na břevnovském
hřbitově.
Prameny:
Helena Holcová: K nejhlubším pramenům, zpravodaj Psaltérium,
čís. 2/2008
Čr3 Vltava, 5.2.2012: Amici musicae antiquae – hudební dílo
Jaroslava Orla, autor Mgr.Mag. Christian M. Pšenička, dipl.um.

Ota Tvrdoň, Ostrava

Různé
Honební společenstvo Kelečsko, se sídlem 756 43 K e l č 241
zve všechny své členy
(majitele pozemků K.ú. Kelč Nové- Město, Kelč Staré- Město, Komárovic, Lhoty u Kelče)

na Valnou hromadu HS
17.března 2012 v 16.00 hodin, Kulturní dům Kelč
Program: 1. Zahájení
2. Informace o činnosti honebního společenstva
3. Diskuse
Následuje společný kulturní program s Mysliveckým sdružením Kelečsko “ Vítání jara“.

Lubomír P a v e l k a
předseda MS

Zdeněk P o r a z i l
místostarosta HS
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Chtěli bychom Vás pozvat na:
PROMÍTÁNÍ FILMU O POMOCI NA HAITI PO ZEMĚTŘESENÍ,
které se uskuteční dne 22. 03. 2012 v 16:000 na faře v Kelči.
- promítání dokumentu se zúčastní kompetentní pracovníci ACHO Olomouc,
kteří zodpoví případné dotazy.
Máme zde bezbariérový vstup, proto zveme i méně pohyblivé občany. V případě
zájmu o dovoz a odvoz nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018
nebo na pobočce Charitní pečovatelské služby Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
*****************************************************************************************

Plesová sezona tanečního souboru Ruty Šuty
Ráda bych vám popsala, jak jsme letos protančili plesovou sezónu.
21.1. jsme tančili na Hasičském plese v Opatovicích a v Rakově, na obou plesech
tanečníci zatančili výborně. Diváci jim tleskali již během tance do rytmu a to vždy
tanečníky povzbudí ještě k lepšímu výkonu.
28.1. jsme tančili na Farním plese v Kelči. Tanečníci předvedli dvě choreografie.
11.2. tanečníci vystoupili na Farním plese v Hranicích. Pořadatelé si vybrali z naší
nabídky irské tance. Novou choreografii v tomto stylu jsme proložili stepem. Velký
potlesk v hranické sokolovně byl parádní a zaslouženou odměnou pro tanečníky.
18.2. jsme měli vystoupení na Mysliveckém plese v Kunovicích.
25.2. jsme již potřetí jeli až do Frenštátu na Hasičský ples.
Nyní nás čekají zkoušky, semináře a 17. března vystoupení na Mysliveckém
odpoledni v Kelči.
Závěrem chci poděkovat rodičům za dovozy na plesy a Veronice Hegarové a Karlu
Tvrdoňovi, kteří jsou autory většiny choreografií, a všem tanečníkům, kteří poctivě
trénují a s radostí tančí.
Jitka Hegarová
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!!! P O Z O R – informace pro řidiče – P O Z O R !!!
Čím dál častěji se stávají střety vozidel se zvěří. Nastává situace - co teď?
Pokud nedojde ke zranění osob, škoda na vozidle nepřesahuje 100 000,- Kč, není
nutné volat Policii ČR. V každém případě je nutné a povinností řidiče je:
Bezodkladně kontaktovat místně příslušné myslivecké sdružení. Ponechání si
zvěřiny je trestné.
Volejte, i když zvěř nezůstane na místě střetu. Po nárazu je zvěř poraněná, odbíhá,
zalehne a zde většinou skoná v bolestech.

Volat můžete v kteroukoliv denní i noční hodinu.
na katastru obce Kelče a Komárovic, MS Kelečsko
Libor Mašlaň
775 141 786
Lubomír Pavelka
602 513 502
na katastru Lhoty a Babic, MS Boří
Oldřich Nehyba
725 466474
Jaroslav Strnadel
608 670 143
na katastru Němetic a Kladerub, MS Doubrava
Jan Pikula
603 548 973
Pokud nebudete vědět, o který katastr se jedná, volejte:

tel.: 775 141 786 Libor Mašlaň (informaci předá patřičnému MS)
Tyto osoby vám budou nápomocny v řešení vzniklé situace i v případě
nepojízdného vozidla, pojištění apod.
Lubomír Pavelka

AUTO MOTO, ANTIK & SBĚRATELSKÁ BURZA
LETIŠTĚ TCHOŘOVICE U BLATNÉ
Všeobecná burza pořádaná na letišti Tchořovice u Blatné.
Zpevněná plocha o rozloze 30.000m se nachází cca 85km jižně od Prahy.
Termíny v roce 2012:
31.3.,26.5.,30.6.,25.8.,29.9.a 27.10.2012.
Přijďte prodat, co vám doma přebývá, nebo koupit, co ještě nemáte.
Zváni jsou též numismatici, filatelisté, sběratelé odznaků, pohlednic a jiní ...
Prodejci mohou přijet již v pátek!
Občerstvení a toalety zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé!
Více na: www.burzatchorovice.cz , tel.: 602 132 238, burzatchorovice@centrum.cz
23

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

březen 2012

Rodinné centrum Slůně Kelč

úterý 6. března - Pojďte s námi k hasičům - prohlídka hasičské zbrojnice
pondělí 12. března - beseda s Karolínou Kutálkovou na téma Zdravotní péče
a porody v Africe, s promítáním fotografií
úterý 13. března – prezentace Nemoci v dětském kolektivu – neštovice a
žloutenka
úterý 20. března - Slůně má dva roky! - slavnostní dopoledne s divadlem
pro nejmenší pana Čapčucha: V zoologické zahradě
pondělí 26. března - Velikonoční tvoření - barevná papírová vajíčka
úterý 27. března - prezentace Alergie a kojenecká mléčná výživa
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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Právní rubrika
O minimální mzdě a nejnižší úrovni zaručené mzdy.
Za závislou práci, která může být vykonávána výlučně v pracovním vztahu,
a to buď v pracovním poměru, nebo ve vztahu založeném dohodou o pracích
konaných mimo pracovní poměr, přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna.
Mzdou se rozumí peněžité plnění a plnění nepeněžité - naturální mzda. Plat je
pak peněžité plnění, které za práci poskytuje zaměstnancům stát, územní
samosprávné celky, příspěvkové organizace a školské organizace. Za práci
konanou podle dohody se poskytuje odměna podle dohody. Výše mzdy a platu
je závislá především na odpovědnosti, složitosti, namáhavosti, na pracovní
výkonnosti a na dosahovaných výsledcích. U odměn bývá k těmto skutečnostem
přihlédnuto již při uzavírání dohody.
Zásadně má platit, že za stejnou práci konanou ve stejných podmínkách, přísluší
stejná mzda nebo plat. Proto žádné zvýhodňování často pochybných přátel.
Stát má však zájem na tom, aby úroveň mezd a platů u různých zaměstnavatelů
byla srovnatelná. Stanovil proto základní sazbu minimální mzdy tak, že činí
8.000,- Kč měsíčně při délce pracovní doby 40 hodin týdně nebo 48,10 Kč
za hodinu. Současně stanovil i další sazby minimální mzdy odstupňované podle
míry vlivů omezujících pracovní nasazení zaměstnance a podmínky
pro poskytování minimální mzdy.
Současně vláda přihlédla ke složitosti a namáhavosti vykonávané práce
a odpovědnosti pracovníka a rozdělila vykonávané práce do osmi pracovních
skupin a ve skupinách podle oborů a stanovila pro každou skupinu a v ní
pro obor zaručenou měsíční mzdu: Tato zaručená mzda je odstupňována
od 8.000,- Kč až po 16.000,- Kč měsíčně.
Sazby minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy jsou pak sníženy
na 90 % při prvním zaměstnání pracovníka ve stáří od 18 do 21 let, na 80 %
u mladistvých, na 75 % u poživatelů invalidního důchodu a na 50 % pro
poživatele plného invalidního důchodu a mladistvé plně invalidní a nepobírající
invalidní důchod.
Velkým problém tvoří skutečnost, že minimální mzda nebyla zvýšena od roku
2007, ačkoliv životní náklady podstatně rostly. Lze proto očekávat, že o změně
minimální mzdy bude v letošním roce jednáno.
Minimální mzda je stanovena i v jiných evropských zemích a její výše je rozdílná
podle úrovně tamního hospodářství a nelze ji proto srovnávat s její výší
v České republice.
Použité prameny: Zákoník práce - zák. č.262/2006 Sb. a vl.nař. č.567/20067 Sb.
A ještě upozornění : přiznání k dani z příjmů nutno podat finančnímu úřadu do konce
března, pokud přiznání nezpracovává daňový poradce / pak je termín 30.června /.

JUDr. Vít J i ř í č e k
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Inzerce

Cukrárna U Omladiny
přijímá objednávky na velikonoční svátky
- na minizákusky a také na zákusky běžně prodávané
v cukrárně U Omladiny.
Příjem objednávek se uskuteční od 15.3.2012 do 31.3.2012
v cukrárně nebo telefonicky: 606 327 014, 732 324 155, 724 299 069
Odpovědná vedoucí – Bohumila Škodová – tel.: 606 327 012
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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 274657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno ! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY : Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové
kování,spojovací materiál,silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Karel Místecký
Věra Palatová
Alois Lukáš
Josefa Bělocká
Marie Srkalová
Eliška Hradilová
Josef Orel
Marie Hlavicová
František Sieklik

Němetice
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Stanislav Pitrun
Ludmila Pajdlová
Zdenka Pitrunová

Kelč
Kelč
Kelč

70 let
Eva Minářová
Ludmila Málková
Anna Hlavicová
Stanislav Vlček

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Marie Masaříková

Kelč

80 let
Jiří Šnejdrla
Marie Hlavicová
Marie Stryková
František Libosvár

Němetice
Kelč
Kelč
Kelč

81 let
Josef Jiříček

Kelč

82 let
Josef Novák

Kelč

83 let
Anděla Mičulková

Lhota

89 let
Helena Nyklová

Lhota

Narození
Jakub Machač

Úmrtí
Jindřiška Škařupová

Kelč

Kelč

90 let
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Řídí redakční rada: vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291.
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Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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