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Městský úřad informuje
Základní škola Kelč ve spolupráci s Městským úřadem Kelč nabízí

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ
V rámci projektu „Učíme se spolu“,
který je zaměřený na spolupráci dvou generací
Kurz je určen:

dvojicím - dospělým do 150 let a jejich dětským
rodinným příslušníkům ve věku 10 – 15 let –
ţákům základní školy.
Účast dítěte je velice vítaná, není ale nutnou
podmínkou.
Náplň kurzu:
základní seznámení s počítačem, základními
programy,
s internetem
a
elektronickou
komunikací
Místo výuky:
učebna informatiky Základní školy Kelč
Zahájení kurzu: předpokládáme - březen aţ duben 2012
Délka kurzu:
25 vyučovacích hodin 2x týdně (cca 3 měsíce)
Cena:
závisí na počtu uchazečů mezi 900,-Kč aţ 1600,Kč, občané v důchodu mohou získat příspěvek od
MÚ Kelč ve výši 50% ceny. Dítě neplatí nic.
Přihlášení:
Na městském úřadě a v základní škole budou
k dispozici přihlášky, na základě kterých vyzveme
zájemce k první informační schůzce.
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Blaha, Základní škola Kelč,
tel.: 571 641 127

Svoz odpadu – 1.čtvrtletí 2012
Plasty
Papír,tetrapak

23. února
23. března

22. března
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OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Kelč podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO5/2010-836 oznamuje, že v budově Městského úřadu, 1. patro, v období
od 27.2.2012 do 9.3.2012, vždy v pracovních dnech od 8 do 15 hod., bude
vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený
přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený
katastrální operát") v katastrálním území KELČ-NOVÉ MĚSTO obce Kelč
a KELČ-STARÉ MĚSTO obce Kelč.
V pracovních dnech kromě pátku budou veřejnému nahlédnutí přítomni
zaměstnanci katastrálního úřadu od 8 do 15 hod. Rovněž bude možné
po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu
na katastrálním pracovišti.
Vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné (dále jen "vlastníci") upozorňujeme
na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva
k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla
zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku
[§ 27 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa
zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu
neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje
kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence
(§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny
novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při
majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu
obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje
katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou
vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem
totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není
překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem
30. 3. 2012. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je
katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu
s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí
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o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1
katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní
katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální
operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt
nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto
oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.
Zdeněk Porazil, tajemník

*******************************************************************

Informace k poplatkům:
V minulých dnech obdržel každý občan složenku s poplatkem za svoz odpadu
a majitelé psů také složenkou s poplatkem za psa.

1. Poplatek za odpad
Pokud patříte do skupiny občanů, na které se podle vyhlášky vztahuje osvobození
od poplatku za odpad, je potřeba doložit potřebné dokumenty:
Sleva na 4. a další dítě – potvrzení o studiu
Pobyt mimo ČR – podepsat čestné prohlášení o pobytu rodinného příslušníka
pro rok 2012
Pobyt v domovech důchodců, apod. – doložit potvrzení o pobytu v zařízení
v roce 2012
Pro placení v hotovosti v pokladně MěÚ Kelč upozorňuji na pokladní hodiny:
Pondělí
Středa

8 – 11,30 a
8 – 11,30 a

12,30 – 16,30 hodin
12,30 – 16,30 hodin

Při bezhotovostním platebním styku uvádějte vždy správný variabilní symbol
(nutný k přiřazení plátce). Pokud platíte hromadně za více osob, uvádějte
do poznámky čísla poplatníků, za které je částka hrazena.

2. Poplatek za psa :
100 Kč v rodinném domku, 500 Kč v bytových domech
Poplatek se platí za psa od 3 měsíců.
Každý druhý a další pes základní sazba + 50 % základní sazby navíc.
Upozorňujeme občany na ohlašovací povinnost, pokud dojde ke změně údajů –
pořízení psa, úmrtí psa, změna majitele apod.
Martina Schybolová, referent
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Hana Tomášková, matrika
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Kultura
Sbor dobrovolných hasičů Kelč
pořádá
17. února 2012 v Kulturním domě Kelč

Hasičský ples
Začátek ve 20 hodin.
Vstupné 80,- Kč, místenka 20,- Kč.

Hudba Gregor Music
Disco v pekle – Martin Stolař
Vystoupení Aerobic Kelč – PASTELKY a Kunovičtí hasiči
Předprodej vstupenek od 3. února 2012
pan Marek Pajdla, Kelč - Dolina, tel.: 725 800 595
*******************************************************************
Denní stacionář Anděl Kelč
pořádá

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

Stanislav Hloţek, Jazzušák Valašské Meziříčí, Schola Kelč, Hudecká
muzika lidové písně, Viola Alena Muščíková, ABBA revival a další
Na příjemně strávené odpoledne se těší pořadatelé !
Pod záštitou
MĚSTA KELČE
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TJ KELČ – fotbalový oddíl
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

III. SPORTOVNÍ PLES
Tímto společenským setkáním oficiálně zahájíme celoroční oslavu
letošního výročí 70let (1942-2012) fotbalu v Kelči !

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

K tanci a poslechu hrají KOSOVCI
(skupina byla založena v roce 1967, hrají od lidovek přes rockové balady až po klasické
pecky. Název této skupiny pochází z melodického štěbetání toho ptáka, který Vás nad
ránem doprovází ze zábavy a jmenuje se KOS …. )
Více info na www.kosovci.cz .
Vyhlášení kategorií
Fotbalista roku 2011
Trenér roku 2011
Fanoušek roku 2011

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

Předprodej vstupenek 1.2. 2012 v prodejně Elsap, Náměstí č.4, Kelč.
Sledujte www.fotbal-kelc.cz

Těšíme se na Vás !
****************************************************************************
Divadelní představení v Kelči (únor-duben):
29. února 2012 – Divadlo Litvínov – TŘI MUŠKETÝŘI – pro ţáky ZŠ
15. března 2012 – Divadlo Andromeda Praha – O PERNÍKOVÉM
DĚDKOVI – pro MŠ a ZŠ
29. března nebo 30. března 2012 – Divadelní společnost Fr.
Kreuzmanna – KRÁSA Z MOULINE ROUGE – v hl. roli Jan Potměšil
28. dubna 2012 – Och. Div. Spolek Roţnov - OSTROV
7
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Program Kina Kelč na měsíc únor 2012
Neděle 5.února v 18hod.
VYMĚŘENÝ ČAS
Děj filmu akčního scifi thrilleru Vyměřený čas v hlavní roli s Justinem
Timberlakem se odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze neznamenají
vůbec nic.
Americký thriller s českými titulky, 109min., vstupné 45Kč.

Neděle 12.února v 18hod.
OCELOVÁ PĚST
V akčním snímku představuje Hugh Jackman bývalého boxera, jehoţ milovaný
sport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti.
Americký scifi thriller s českými titulky, 108min., vstupné 43Kč.

Neděle 19.února v 18hod.
MISTROVSKÝ PLÁN
Velmi dobře obsazená kriminální komedie, ve které se skupina zlodějíčků v čele
Benem Stillerem pokouší dostat do zabezpečeného sejfu burzovního titána.
Americký krimi film s českými titulky,104min., vstupné 45Kč.

Neděle 26.února v 18hod.
TINTINOVA DOBRODRUŢSTVÍ: Tajemství jednoroţce
Tintin je neohroţený mladý reportér, jehoţ neúnavné hledání dobrého příběhu jej
zavede do světa velkého dobrodruţství. Film je natočen podle známé kniţní série
v reţii Stevena Spielberga.
Americký kooprodukční animovaný film v českém znění, 107min., vstupné 45Kč.

Na měsíc březen připravujeme: I ţeny mají své dny, Barbar Conan, Rodina je
základ státu, Dream House.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
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Sport

KUŢELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2011-2012 - výsledky 14. – 15. kola :
Kelč
- Zlín B
2:6
2459 – 2499
0
Luhačovice C - Kelč
2:6
2597 – 2607
2
Tabulka po 15. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

88 : 32
90 : 29
68 : 51
69 : 51
62 : 57
68 : 51
72 : 48
56 : 63
54 : 66
52 : 68
41 : 71
37 : 75
40 : 80
32 : 87

2508
2541
2494
2510
2501
2540
2491
2405
2404
2419
2422
2404
2325
2376

26
24
20
19
18
17
16
16
13
12
10
7
6
4

Odvetná část přeboru pro nás začala domácí poráţkou se Zlínem B, coţ nás velice
mrzelo. O to větší radost jsme však měli z vítězství na půdě Luhačovic a navíc po
velmi dobrém výkonu všech hráčů.
Severomoravská divize dorostu 2011 – 2012
Kelč
Sedlnice
4:4
1256 – 1247

1

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

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

74 : 14
60 : 20
55 : 25
47 : 33
43 : 36
42 : 38
27 : 37
22 : 50
13 : 67
8 : 72

1226
1190
1183
1151
1180
1180
1041
1155
967
960

17
16
16
12
11
10
7
4
2
1

Zápas Kelče proti Sedlnici byl velice dramatický a vyrovnaný od začátku aţ po poslední
bod. Byl to nejlepší zápas kola, coţ obě druţstva dokázala počtem poraţených kuţelek.
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Muţi hrají v pátek v 17 hod:
- 10.2.2012 Kelč – Bylnice
- 2.3.2012 Kelč – Machová
Dorost hraje v neděli v 10 hod:
- 26.2.2012 Kelč – Bylnice
Přijďte se pobavit a povzbudit nás!
Josef Gassmann

*****************************************************
Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Mladší žáci
Sobota 7. 1. 2012 Kelč: Orelská florbalová liga
Hranice: Kelč 2 : 3
Branky: Perutka , Hlavica, David
Kelč: Hustopeče 3 : 1
Branky:Perutka 2, Vozák
Havířov: Kelč 0 : 2
Branky:David 2
Mladší ţáci odehráli výtečně turnaj druhého kola OFL. Všechny domácí zápasy
jsme vyhráli a díky tomu jsme se bodově dotáhli na první Hranice.
Sestava: Rada(Gk), Hlavica (c), Hradil, Perutka O., Perutka T.,Strţínek, David,
Klvaňa, Ševčík, Pitrun A.,Pitrun M.,Pajdla, Mašlaň, Fábík, Šrámek, Adámek,
Vozák, Janda, Volek.
Tabulka mladší ţáci OFL divize sever
Poř. Tým
Záp. Body Skóre
1
Hranice
6
15
45 : 4
2
Kelč
6
15
22 : 9
3
Havířov
6
3
11 : 30
4
Hustopeče 6
3
9 : 44

Starší žáci
Sobota 21. 1. 2011 Odry: Orelská florbalová liga
Kelč: Troubelice 3 : 0
Kelč: Veřovice - soupeř se nedostavil
Hranice: Kelč 5 : 6
Turnaj se konal po uzávěrce, statistiky budou v příštím čísle.
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Dorostenci
Neděle 8. 1. 2012 Holešov: 2. liga ČFbU
FBC Orel Kelč: SFK Kozel Počenice 3 : 5
Branky: Hegar 3
Vyloučení: Novák, Ryška, Tvrdoň
FbC Holešov: FBC Orel Kelč 3 : 2
Branky: Hegar , Pajdla
Vyloučení: Hegar
Sestava:Vít Plesník (gk), Václav Humplík, Stanislav Ryška, Alois Horák, Robert
Majkus, František Novák, Aleš Tvdoň, Jan Klvaňa, Patrik Hegar(c), Marek Pajdla,
David Vahala, Martin Majkus.
Na turnaj do Holešova jsme odjíţděli bez tří nemocných hráčů první pětky.
Stanovili jsme si taktiku důsledné obrany s přechodem do brejků. To se ukázalo
jako správný tah, dokonce Patrik Hegar, v zápase s Počenicemi, vsítil gól při
oslabení tři proti pěti a svůj vynikající výkon v zápase završil hattrickem. V závěru
zápasu jsme zkoušeli vyrovnat při hře bez brankáře, ale soupeř ukončil naše snaţení
gólem do prázdné brány dvě vteřiny před koncem zápasu.
Domácí Holešov v předchozím zápase porazil silný tým Otrokovic, proto jsme
do zápasu vstupovali s obavami. Kluci perfektně splnili taktiku pevné obrany,
na kterou soupeř nenašel recept. Aţ nešťastná doráţka po skrumáţi před naší
rankou, znamenala naši prohru o jeden gól. Kluci výborně bojovali, doufám,
ţe nám to vydrţí do konce sezony.
Tabulka soutěže

# Druţstvo

Z

V

R

P

B

BV BO BR

1.

FbK Sokol Val. Klobouky

12

9

0

3

27

65

31

34

2.

FbC Holešov

12

8

2

2

26

66

47

19

3.

TJ MEZ Vsetín

10

7

0

3

21

66

32

34

4.

Panthers Otrokovice

12

5

1

6

16

64

58

6

5.

SFK Kozel Počenice

12

2

2

8

8

32

67

-35

6.

FBC Orel Kelč

12

1

1

10

4

27

85

-58

Rozpis zápasů FBC Orel Kelč na únor 2012:
Neděle 5. 2. 2012 : dorostenci – 4. kolo OFL - Slavičín
Neděle 12. 2. 2012 : dorostenci – 9. kolo 2. ligy ČFbU – Vsetín
Sobota 25. 2. 2012 : starší ţáci – 3. kolo OFL – Veřovice
Srdečně zveme fanoušky FBC Orel Kelč a příznivce florbalu na naše domácí
turnaje. Přijděte podpořit své kamarády. Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
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Florbalový oddíl TJ TEIWAZ KELČ
Olomoucký přebor mužů
7.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Spartak Přerov D 6:5 (2:1,1:2,3:2)

Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: Konečný (Kubín), Barfus (J.Vraj),
Barfus (Hloch), M.Vraj, Hloch (Barfus), Hloch (Barfus)

V 7.kole čekal muže Kelče doposud neporažený tým Spartaku Přerov. Tým Teiwazu
přicestoval do Prostějova i se dvěma novými hráči, a to brankářem Petrem
Dadejem a obráncem Tomášem Sofkou. V průběhu zápasu bylo vidět, že se střetly
dva nejlepší týmy v lize. Zápas byl velice vyrovnaný a šance byly na obou stranách.
Mužstvo Kelče se přece jen o trochu lépe pohybovalo, mělo lepší nasazení a hlavně
větší touhu po vítězství než tým Přerova. Týmovým výkonem mužstvo Kelče
v zápase skoro pořád vedlo o jednu, někdy i o dvě branky. Tým přestál závěrečný
tlak Přerova a zaslouženě vyhrál 6:5. Všem hráčům patří za skvělý výkon velký dík.
Mužstvo Kelče se může pyšnit, že jako první tým v soutěži vyhrál nad Spartakem
Přerov.

8.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. HC Jamajka Kojetín 3:3

Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: budou dodány

O druhé místo v tabulce bojovaly týmy Teiwazu s Kojetínem. Na hráčích Kelče
bylo vidět, že mají v nohách těžký zápas s Přerovem. Do poloviny zápasu byli sice
lepší, měli častěji míček na svých florbalkách, ale do zakončení se dostávali velmi
obtížně. Od poloviny zápasu se Kojetín dostával více a více do hry, a to hlavně
vlažným pohybem hráčů Kelče. Zbytečnými tresty se navíc tým Teiwazu v oslabení
vysiloval, a tak jim v posledních minutách nezbyly síly na závěrečný tlak. Zápas
skončil spravedlivou remízou 3:3.

9.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. SK K2 Sportcentrum Prostějov B 5:0 (1:0,2:0,2:0)

Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: M.Vraj (Hloch), Barfus, Hloch, Barfus
(Hloch), Smolka (Kubín)

Do dalšího zápasu nastoupil tým Teiwazu se změněnou sestavou. Šanci ukázat se
na hřišti dostali všichni hráči Kelče. Hlavně útočná trojka Smolka, Konečný, Klvaňa,
která hrála spolu vůbec poprvé, hrála s velkým nasazením a bylo vidět, že si hru
vysloveně užívají. Prostějov, převážně zalezlý ve svém obranném pásmu, nenašel
12
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žádný recept na dobře hrající mužstvo Kelče a mohl být rád, že odešel jen s pěti
inkasovanými góly. V zápase tým Teiwazu prováděl tři trestná střílení a jen jedno
nebylo využito. Navíc brankář Teiwazu Petr Dadej si po dvouleté pauze připsal
za skvělý výkon v bráně čisté konto.

10.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. Kostelec na Hané 5:7 (1:4, 1:2, 3:1)

Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: M. Vraj (Hloch), M.Vraj (Pivovarčík),
Dobeš (Pivovarčík), M. Vraj, Pivovarčík

V dalším zápase se střetl tým Kelče s Kostelecem, který se pohybuje okolo
4.místa, a tak se mohl Kelči v případě vítězství nepříjemně přiblížil.A to se také
stalo, hráči domácího Teiwazu nehráli zdaleka s takovým nasazením jako pozdě
dorazivší soupeř a prakticky od první minuty dotahovali.Druhá třetina byla
ze strany Teiwazu lepší, ale na víc než na úpravu skóre na 2:6 to nestačilo.
Do zápasu začali domácí výrazněji promlouvat až ve druhé polovině poslední části,
kdy postupně snížili až na 5:7. Víc ale už stihnout ani nemohli.

11.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. Lipník 7:4 (3:1, 4:0, 0:3)

Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: M.Vraj (Barfus), Pivovarčík (Hloch),
Hloch (Barfus), J. Vraj (Hloch), M.Vraj (Barfus), Pivovarčík (Janda), M. Vraj
(Barfus)

Protože za Kelč hraje čtveřice hráčů, která Lipníkem prošla a výrazně jeho minulé
sezony ovlivnila, šlo o velmi pikantní souboj.Kelč po dvou třetinách vedl 7:1,
a protože třetí část odehrál podstatně ležérněji, čímž poskytl Lipeňákům více
možností k seberealizaci, zápas nakonec skončil výsledkem 7:4.

V tabulce jsou tedy hráči Kelče nyní třetí, za Přerovem D a Jamajkou
Kojetín.
Dne 29.prosince 2011 odehrál mužský tým vánoční turnaj v Hranicích.
Nakonec skončil na krásném druhém místě za týmem z Přerova, kterému
podlehl až ve finále po samostatných nájezdech.
Více informací naleznete na webové stránce: www.fbsteiwaz.cz
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Sestava TJ Teiwaz Kelč:
Brankáři: Křístek, Dadej
Hráči: D.Drozd, M.Vraj, M.Drozd, F.Konečný, T.Pivovarčík, J.Vraj, M.Klvaňa,
M.Janda, M.Hloch, T. Ševčík, J. Smolka, O.Dobeš, T.Sofka, T.Barfus

Marek Hloch

Základní škola informuje
Ještě něco z prosince
Vánoční turnaj v badmintonu
Ve čtvrtek 15.12. se na naší škole uskutečnil badmintonový turnaj, kterého se
zúčastnilo téměř osmdesát ţáků ve dvou kategoriích. Badminton je sport, který si
získává stále větší popularitu ve všech věkových skupinách a v naší tělocvičně jsou
pro něj ideální podmínky, neboť se můţe hrát zároveň na třech kurtech. V první
kategorii mezi ţáky 5.a 6.ročníku zvítězil v urputném finálovém souboji Martin
David (6.B) nad Ondrou Pitrunem (6.B) 2 : 0, v boji o třetí místo přehrál David
Jiříček (5.B) Aloise Hradila (5.B) také 2 : 0.
14
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V turnaji 7. aţ 9. ročníku se do finále probojovali Tomáš Pitrun (7.tř.) a trochu
překvapivě Martin Mánek (8.tř.),který svou skvělou formou a bojovností zaskočil
i mírného favorita finále a zvítězil 2 : 1. V utkání dvou poraţených semifinalistů se
radoval z pomyslné bronzové medaile Václav Humplík (7.tř.) po vítězství nad
Davidem Pajdlou (8.tř.) 2:0.
Mgr. Pavel Faltýnek,
organizátor turnaje

Olympiáda z českého jazyka
Školní kolo této soutěţe se konalo za účasti 18 ţáků z 8. třídy a 12 deváťáků.
Na řešitele opět čekal test z mluvnice a pak slohový úkol uvedený slovy:
Za dveřmi je … Ţáci podle vlastního výběru doplnili název a pak mohli téma
zpracovat libovolnou formou v rozsahu 25 – 30 řádků.
Nejlépe si se všemi úkoly poradila Zuzana Machačová (9. třída), která
z maximálního počtu 23 budů získala 19 bodů a 2. místo získala Markéta
Pastrnková (9.třída). 3. místo nebylo tentokrát obsazeno.

O píšťalových varhanách
Povídání o tomto hudebním nástroji a ukázky hry na varhany jsme se všemi ţáky
vyslechli před Vánoci, v čase adventu. V místním kostele jsme se sešli s panem
Martinem Kubátem, profesionálním varhaníkem s bohatou pedagogickou praxí,
takţe vysokou úroveň měl nejen jeho výklad, ale i ukázky z děl významných
hudebních skladatelů. Ţáci vyslechli něco o historii vzniku varhan, dozvěděli se
informace o stavbě a funkčních principech tohoto královského nástroje, pan Kubát
nezapomněl ani na zajímavosti o tomto hudebním nástroji, např. jaká je délka
největších a nejmenších píšťal, kde se nacházejí největší varhany u nás nebo
ve světě. Na závěr mohli ţáci vystoupit na kůr a prohlédnout si varhany ve zdejším
kostele.

Mikulášská laťka
Poslední sportovní akcí roku 2011, které jsme se zúčastnili, byla Mikulášská laťka,
kterou ve spolupráci se Střediskem volného času Domeček ve Valašském Meziříčí
zorganizovala ZŠ Ţerotínova. Za naši školu soutěţili ţáci v kategorii 6. – 7. třída.
Úspěšný byl Marek Lugoš (7. třída), který se svým výkonem 145 cm umístil ve své
kategorii na 2. místě. Další „skokani¨“ sice bojovali, ale na medailové umístění to
nebylo. Nejmladší ze soutěţících Martin David (6.B) obsadil 20. místo, Tereza
Plesníková (7.) 12. místo, Tomáš Plesník (7.) 15. místo a Veronika Krauserová
20.místo.
PhDr. Pavla Čučková
zástupkyně ředitele školy
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Mateřská škola informuje
Aţ půjdu do školy, tam do té velké,
budu mít aktovku, do ní se vejde:
pouzdro a sešity, knihy a barvičky,
v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.
Ve třídě uţ kaţdý své místo má,
těším se, aţ budu ţákem 1.A.
Letošní 1.únor bude pro naše nejstarší předškoláky zvlášť významný. Půjdou
k zápisu do 1. třídy Základní školy v Kelči. Naši budoucí prvňáčci mají velkou
výhodu, protoţe školní prostředí dobře znají. Kaţdý týden vyuţíváme tělocvičnu
základní školy, kde máme větší prostor pro pohybové aktivity. Některé děti dochází
do základní školy na logopedii a na krouţek aerobiku. 1. třídu ZŠ jsme navštívili
ještě před zápisem. Děti si vyzkoušely, jak se sedí ve školní lavici, kde teď sedí
jejich kamarádi. Ti jim zase předvedli, co se uţ ve škole naučili. Děti tak neztrácejí
kontakt se školáky a navíc mají moţnost blíţe poznat i učitele.
Naše mateřská škola pracuje podle modelového programu „Mateřská škola
podporující zdraví“, který chápe zdraví jako komplex zdraví tělesného a duševního.
Vytváříme dětem podnětné prostředí, dbáme na jejich tělesnou pohodu,
umoţňujeme dostatek volného pohybu. Jednou z dvanácti zásad tohoto programu
je právě spolupráce mateřské školy se školou základní.
Myslím, ţe se nám daří přispět k tomu, aby děti byly zdravě sebevědomé, nečinilo
jim potíţe rozhodování, byly nebojácné a aktivní v překonávání nástrah, které je
čekají ve světě „dospělých“.
V předškolním věku se zakládá všechno, co bude mít v budoucí osobnosti člověka
význam.
Ve středu dopoledne, také 1.února, navštíví děti v mateřské škole Divadélko
Smíšek s pohádkou „Lakomý liščí ocásek“. Bude to příběh o mazané lišce.
V neděli 5. února se uskuteční v Kulturním domě v Kelči
dětmi očekávaný „Dětský karneval“. Začátek je ve 14
hodin.
Výtěţek z karnevalu bude pak vítaným doplňkem našeho
rozpočtu, který zpětně investujeme do dalších akcí pro děti.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Odborné učiliště informuje
První pololetí školního roku 2011/2012 je za námi, a tak bychom se s vámi
chtěli podělit o události, které u nás proběhly, ale také informovat o těch, které
bychom chtěli uskutečnit.
Jako v předchozích letech, tak i letos vedle výuky probíhá řada mimoškolních
činností a zájmových krouţků. Krouţky bychom mohli rozdělit do několika
kategorií, např. přírodovědné, sportovní, výtvarné, hudební, počítačové, technické,
rukodělné.
Práce v krouţcích je pro ţáky novou zkušeností a své dovednosti mohou
zuţitkovat při různých soutěţích. Například děvčata z vazačského krouţku
na podzim přivezla ze soutěţí 1. a 3. místo.
Ţáci mají moţnost jezdit pravidelně na bazén do Hranic, chodí hrát kuţelky
do kuţelny a stále probíhá vzájemná spolupráce se stájemi JUKO v Rouském.
Jedním z jiţ z tradičních krouţků je krouţek turistický pod vedením paní
učitelky Stromšíkové. Ta zaštítila 1.ročník Sportovně –turistického kursu pro ţáky
2. Ročníku. Uskutečnil se ve dnech 5. – 7. 10. 2011 na Tesáku. Ve středu
dopoledne vyučující s 22 ţáky dojeli do Rajnochovic k restauraci Ve Dvoře a odtud
se pěšky společně vydali na Tesák. V prostředí rekreačního střediska TON byly
připraveny zajímavé hry a disciplíny, ve kterých ţáci, rozděleni do 4 skupin,
soutěţili. Byly to třeba kuţelky, hod na cíl, chůze na chůdách, lidské pexeso,
večerní hry na mravence, svíčkový fotbal. Druhý den byl věnován cestě na Hostýn
a zpátky. V bazilice si ţáci vyslechli krátké vyprávění o historii. Při krátkém
rozchodu zhlédli okolí a pokochali se výhledem u větrné elektrárny. Poslední den
nám nepřálo počasí, a tak byl páteční plán zrušen.
Také bychom měli zmínit divadelní krouţek pod vedením paní vychovatelky
Dáši Horákové, která na vánoční besídku a dny otevřených dveří nacvičila s ţáky
pohádku Mrazík. Tu shlédly děti z MŠ Kelč a všechny pak velice potěšilo, kdyţ
děti ţákům v OU Kelč namalovaly obrázky z pohádky a věnovaly je na internát.
Na besídce před pohádkou vystoupila i Praktická škola pod vedením paní učitelky
Černochové a za asistence paní Olgy Pitrunové zahrála a zazpívala písničku
„Na Okoř je cesta“. Tu také zazpívali důchodcům při pravidelném setkání
v předvánočním čase.
Nedílnou součástí výuky jsou i odborné exkurze. Tentokrát se jí zúčastnili
ţáci oboru Prodavačské práce. Jejich cílem byla Irisa Vsetín, Sklárny v Karolínce
a Keramička v Oznici. Ve sklárnách začali prohlídkou provozu kartonáţe a mohli
zhlédnout způsoby raţení různých obalů na dárkové předměty, různorodé obalové
desky, rodné a oddací listy. Pak se podívali do provozu výroby vánočních ozdob,
kde ţáci viděli hbité ruce pracovnic při namáčení, stříbření či malování ozdob
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a kochali se nejrůznějšími tvary a vzory vánočních baněk. Po krátkém odpočinku
pokračovali budoucí absolventi do skláren, kde byli krátce průvodcem seznámeni
s bohatou historií, ale i s nejistým výhledem do budoucna. Ţáci viděli postup
při dekorování skleniček a prohlédli si podnikovou prodejnu.
Poslední exkurze byla v keramičce, kde si všichni mohli prohlédnout postup
při výrobě keramiky. Jedna z ţákyň vyuţila moţnost a pomocí formy zhotovila
výrobek. Při práci zjistila, ţe není jen tak jednoduché vytvořit hned na poprvé
pěkné dílo a chce to velkou opatrnost, aby se výrobek nezdeformoval.
Další plánované akce pro ţáky: Lyţařský kurs, který se uskuteční na Trojáku;
5.ročník Zámeckého vázání ( 27.3. 2012), sportovní meziučilištní soutěţe, stolní
tenis.
Zpracovaly: Ing. Renata Smahlová, Hana Stromšíková, Pavla Honešová

Odborné učiliště informuje občany ,
ţe nadále probíhá sběr veškerých elektrospotřebičů televize, počítače, monitory, lednice, sporáky, pračky, vysavače,
kulmy, holící strojky, mobilní telefony,…….
Dotazy zodpoví a případnou domluvu zajistí p. Libor Mašlaň - tel: 775 141 786.
Odvoz větších elektrospotřebičů bude zajištěn na naše náklady.
Podpořte s námi sběrnou akci „ Ukliďme si svět“.

SVP informuje
Jak jsme jeli na hory….
V pondělí ráno vyjelo devět dětí se třemi vychovateli do Jeseníků na
tzv. krátkodobý pobyt, který vychovatelé nazvali zátěţový kurz. Jelikoţ já uţ jsem
tam jela podruhé, věděla jsem, co nás asi tak čeká. Jeli jsme celé dopoledne, aţ
jsme dorazili na nám neznámé místo. Tam jsme zastavili a dozvěděli se, ţe nás čeká
výšlap na Kralický Sněţník. Túru jsme přivítali s radostí, ale to jsme ještě nevěděli,
ţe půjdeme zkratkou pana vychovatele. Jeho zkratky byly totiţ pokaţdé náročnější
a delší neţ samotná cesta. Brodili jsme se po pás ve sněhu do strmého kopce a já
pochopila význam slov zátěţový kurz. I přes všechny malicherné problémy jsme
s úsměvem na tváři došli téměř na vrchol. Tam jsme se nasvačili a vyrazili dolů
do naší chaty, které jsme říkali „Růţovka“, ubytovat se. Chata se nachází v obci
Lipová – lázně /část Horní Lipová/. Tam uţ na nás čekala večeře. A od paní
vychovatelky Vágnerové byla skvělá, snědlo se, co šlo. Dobrota!
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Druhý den ráno jsme vyrazili z Horní Lipové na horu Smrk. Avšak pro nás to
byla spíše Smrt neţ Smrk. Většina z nás na běţkách stála poprvé v ţivotě a i přes to
jsme s chutí vyrazili vpřed. Například já jsem asi osm krát spadla a se smíchem
a zamotanýma nohama vstávala. Byla to váţně sranda. Museli jsme si sami
prošlapat stopu a šplhat se vzhůru na vrchol. Po cestě dolů jsme se zastavili
v lesním baru a posvačili u rozdělaného ohně. Kdyţ jsme znovu vyrazili, byla uţ
tma. To bylo něco. Jet potmě na běţkách, s čelovkou na hlavě z prudšího kopce.
Nikomu se ale nic nestalo a přeţili jsme, sice s puchýři, ale také s dvaadvaceti
kilometry za sebou a dalšími skvělými záţitky. Nikdy bych si nedokázala
představit, jak člověka můţe potěšit sprcha a teplá postýlka.
Třetí den jsme se vydali z Červenohorského sedla na Praděd, bylo dobré
počasí a jeli jsme po upravené stopě, takţe se nám běţelo jedna báseň. Dorazili
jsme na Švýcárnu a tam jsme zjistili, ţe na vrcholu Pradědu je špatné počasí. Tak
jsme si dali teplý čaj, povídali si a pan vychovatel Kovář nám dával různé hádanky
a chytáky. Potom jsme se domluvili, ţe vyrazíme dolů.
Poslední den jsme si zabalili a po dvou skupinách šli naposledy sjet zdejší
sjezdovku, která je přímo naproti Růţovky. Smíchu aţ nad hlavu a pádů taktéţ.
Nikdo však neuronil slzu a jen jsme se smáli. Takţe jsme s čistou myslí,
nezapomenutelnými záţitky a modřinami po celém těle vyrazili domů.
Sepsala Verča – klientka SVP v Kelči 19. 1. 2012
Takovéto výjezdy pro naše klienty pořádáme několikrát ročně, abychom zjistili, jak
děti reagují na zátěţové situace. Patří do oblasti skupinových aktivit, kde
krátkodobé výjezdové terapeutické programy učí děti zvládat samy sebe a rozvíjí se
jejich sebepoznání. Mnozí z klientů si zde sáhnou aţ na dno svých sil a ověří si tak,
co jsou schopni zvládnout nejen fyzicky, ale i psychicky. Poděkování patří také
našim sponzorům, jelikoţ větší část pobytu je vţdy hrazena ze sponzorských peněz
(více na www.svp-kelc.cz). Všem se nám na horách moc líbilo a pobyt nás obohatil
o společné záţitky.
Mgr. Šárka Šimšová, speciální pedagog-etoped
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Historie města Kelč

Dýmkařské řemeslo – 4.pokračování
Zánik dýmkařského řemesla.
Stagnace ve výrobě dýmek v Kelči jiţ začíná za první světové války.
Objednávky přicházejí omezeně, dochází k nedostatku potřebných vstupních
materiálů a k nárůstu jejich cen. Svědčí o tom zachovalá rodinná korespondence.
Vojtěch Jasný píše v dopise z dovolenky v Kelči bratrovi do Vídně: „Tatínek dělá
pět tuctů „oderek“. Chábne to. Cankof je velmi drahý. Cín, co stál 15 krejcarů, teď
stojí 90 krejcarů. Přijde brzy úplně nechati dýmkařského řemesla. Mlčák Franta uţ
nechtěl dělati tatínkovi „slovenky“. Raději prý bude leţet. Zadarmo lepší je leţet
neţ dělati…“ Tolik z dopisu ze 4.7.1915.
V příštím roce v dopise z 28.11.1916 sděluje můj dědeček Jan Jasný
synovi:…Není ani drátu ani laktonu, schází cín, plech. Dýmkaři budou muset toho
brzy nechat, kteří nemají zásoby. Pajdla byl rád, ţe mu staříček pustil 1 kilo
paktonu…“ Dýmkařský mistr Antonín Ondroušek se potřebným materiálem zavčas
zásobil. Vojínu Vojtěchu Jasnému píše do maďarského Šoproně:… „ Buď tak
dobrý nám nápomocen. Udělej nám s dýmkami obchod. Potřebujeme vědět,
máme-li Tobě poslati vzorky, nebo oni pošlou vzorky a ceny. Polepšilo by se nám.
Nebo sděl jejich adresy, abychom přes válku měli nějakou objednávku…
„9.5.1915“
I po válce řemeslo ztrácelo postupně trvalý odbyt. Příčin bylo několik:
Především se rozšiřoval moderní způsob z poţitku tabákového kouře - kouření
cigaret. Sebevědomí mladí muţi uvaţovali, ţe dýmka v ústech, svědčí
o méněcenném člověku. Mládenec, který by si chtěl naklonit děvče, by s dýmkou
neuspěl. Ve vojenské sluţbě bylo zrušeno fasování tabáku a místo toho byl zaveden
příděl cigaret.
Uzavírání obchodu s dýmkami mimo hranice ČSR se stala obtíţnějším vlivem
byrokracie úřadů. Odesílání svého zboţí musel dýmkař vyjednávat s obchodní
komorou, s konzulátem i s příslušným celním úřadem. Poválečné směrnice pro
obchodování mimo ČSR byly pro malé podnikatele překáţkou. Vyřizování zásilek
do ciziny trvalo i tři měsíce. K likvidaci pracného dýmkařského řemesla v malých
dílnách také přispěla tovární výroba, která se omezila na několik typů dýmek.
Samostatný dýmkař s ní nemohl obstát v konkurenci. Posledním malým
podnikatelem v dýmkařském řemesle byl zřejmě pan Plesník v Bystřici pod
Hostýnem. Převáţně se zaměřil na výrobu čibuků.
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Dovětek:
Podklady ke svému článku jsem čerpal především z publikace „Dýmkařství
ve východní Moravě“ od Joţe Országa-Vranovského a dále ze svých poznámek
z výstavy „ Dýmka v běhu staletí“, která byla v muzeu Valašské Meziříčí před pěti
lety. Ke starému řemeslu mám osobní vztah. U nás se dosud zachovalo některé
dýmkařské nářadí a soustruh s noţním pohonem. Dýmkařství provozovali dědeček
Jan Jasný a jeho otčím Antonín Ondroušek. Můj otec před odchodem do vojenské
sluţby v roce 1915 stihl jen udělat zkoušku na tovaryše. Po roce 1918 si rozšířil
dovednost v řemesle soustruţení dřeva.
Jan Jasný
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Různé

Tříkrálová sbírka 2012
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dárcům
za jejich štědrost. Letos se v mikroregionu Kelečsko
vybralo celkem 65 760,00 Kč. Velkou zásluhu
na tom měli samozřejmě všichni koledníci a jejich
vedoucí, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky.
Proto zveme všechny děti i vedoucí skupinek, kteří se zapojili do Tříkrálové
sbírky dne 26. 02. 2012 v 15:00 hodin do kina v Kelči, kde se bude promítat
film „Tintinova dobrodruţství“.
Velký dík patří také všem maminkám, které pro koledníky připravily občerstvení, a
kelečské farnosti, v čele s otcem Janem Blešou, který koledníkům udělil poţehnání.
Vybrané peníze budou pouţity na přímou pomoc, zahraniční rozvojovou
a humanitární pomoc. Dále nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Jméno a příjmení
Jiří Zábranský
Filip Mede
Tomáš Perutka
Kamila Jiříčková
Zuzana Valuchová
Libor Zdráhala
Helena Tvrdoňová
Renáta Dohnalová
Tereza Hlavicová
Dorota Hlavicová
Jiří Hlavica
Aneta Patrunová
Marcela Olešníková
Karel Tvrdoň
Irena Tvrdoňová
Lucie Vaníčková
Dagmar Holčíková

Obec
Číslo kasičky
Kelč
114
Kelč
106
Kelč
102
Kelč
108
Kelč
109
Kelč
111
Kelč
110
Kelč
334
Kelč
103
Kelč
104
Kelč
105
Kelč
107
Komárovice
101
Němetice
99
Němetice
98
Lhota u Kelče
100
Babice
97

Celkem

částka
2 550,00
3 170,00
2 841,00
6 681,00
4 050,00
3 300,00
9 617,00
2 235,00
2 663,00
2 858,00
4 100,00
3 339,00
6 507,00
3 867,00
3 177,00
2 789,00
2 016,00

65 760,00

Děkujeme a v tomto roce přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti a boţího poţehnání.

pracovnice CHPS Kelč
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ŘKF Kelč moc děkuje všem ochotným maminkám a babičkám, které
se podílely na přípravách snídaní na faře pro děti, které chodily
na roráty. Děkujeme také za pomoc panu Vallovi a panu
Ondruškovi. Panu Vallovi patří taktéţ velký dík za pečivo do Ţivého
betléma, které chutně podtrhlo přátelskou atmosféru.
A. Hlavicová
Chtěli bychom Vás pozvat na:
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 09. 02. 2012 v 16:00 na faře v Kelči.
Posezení se také zúčastní p. Jan Bleša, s. Lucie bude promítat film od 16: 00 hodin.
Máme zde bezbariérový vstup, proto zveme i méně pohyblivé občany. V případě
zájmu o dovoz a odvoz nás můţete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018
nebo na pobočce pečovatelské sluţby Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci Charitní pečovatelské sluţby Kelč

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program na únor:
úterý 7. února - Pečujeme o zvířátka a ptáčky - setkání s myslivcem a
povídání o zvěři, pohybová hra "hnízda", výroba papírového ptáčka
pondělí 13. února – Jak uplést košík z papírových ruliček
úterý 21. února - Karneval a masopustní veselí - dopoledne plné her a
zábavy - možná přijde i kouzelník…
úterý 21. února – prezentace na téma Náhradní mléčná výživa nejen pro
klidný spánek
pondělí 27. února - Naučíme se tvořit studené mísy ze salámů a sýrů
každé pondělí, úterý a čtvrtek - cvičení SM systém pod vedením
fyzioterapeutky Radmily Hlavicové
programy začínají v 9,30 hodin
Vítáni jsou mezi námi všichni, kteří se chtějí něco nového naučit nebo
vyzkoušet…pokud s sebou nebudete mít malé dítě, nevadí…v našem centru je jich
vždycky dost 
Těšíme se na Vás!
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AEROBIK V KELČI POKRAČUJE
V loňském roce byla ukončena činnost oddílu „FIT TEAM AEROBIK“, který
vedla Katka Sváčková. Tímto jí chceme ještě jednou poděkovat za práci, kterou
s dětmi odvedla, a přejeme jí mnoho úspěchů v její další činnosti.
Pro děvčata, která chtěla dál cvičit a trénovat aerobik, se ve spolupráci se ZŠ
Kelč podařilo zorganizovat a zaloţit Aerobik klub. Děvčata si ho pojmenovala
„PASTELKY“. Vedení se ujaly Laďka Bijová a Andrea Pitrunová. Za to jim patří
náš velký DÍK.

Po rozběhnutí činnosti klubu a pilném tréninku děvčata opět „naskočila“
do soutěţního kolotoče, který začíná v podzimních měsících. Proběhly tři hlavní
soutěţe: Moravskoslezská Liga Aerobiku (Prostějov, Ostrava), Děti Fitness
(Kopřivnice) a Aerobictour (Uherský Ostroh, Veselí n/M, Valašské Meziříčí, Hluk
– finále). Největšího úspěchu dosáhla děvčata v Ostravě, kde Katka Rušarová
vybojovala nádherné medailové 3. místo a Aneta Strnadlová se umístila na pěkném
6. místě. Mimo aerobik soutěţí ještě Aneta a Adéla Strnadlovy v tanci Zumba.
V Kopřivnici obsadily, kaţdá ve své věkové kategorii, skvělá 2. místa. Jinak se
všechna děvčata pravidelně umísťují v první desítce a dle průběţného hodnocení
24
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jsou v TOP 20. To znamená, ţe patří mezi 20 nejlepších závodnic a podle toho jsou
i nasazovány do soutěţí. Díky svým výkonům postoupily do finále soutěţe
Aerobictour, které se konalo v Hluku. Zde se neztratily a v ostré konkurenci se
umístily takto: Nikola Rušarová 4. místo, Adéla Strnadlová 7. místo, Katka
Rušarová 7. místo a Aneta Strnadlová 8. místo + 3. místo v Zumbě, které bylo
velkým a zaslouţeným úspěchem. Dále ještě děvčata postoupila
do celorepublikového finále soutěţe Děti Fitness, které bylo v Brně. Zde byla
vyhlašována pouze první 3 místa a další pořadí se neuvádělo, jelikoţ uţ samotný
postup byl úspěchem. Bohuţel holky v aerobiku nebodovaly. Ovšem v Zumbě to
byl jiný „tanec“. Duo Aneta a Adéla Strnadlovy urvaly kaţdá fantastické 3. místo
a nakonec jsme všichni odjíţděli spokojeni.

I přes tyto vynikající individuální výkony je ale činnost „PASTELEK“
zaměřena převáţně na cvičení společných sestav. V loňském roce děvčata nacvičila
tři sestavy, které jste měly moţnost vidět na plese, Jarmarku a při jízdě veteránů
přes Kelč.
Na letošní rok mají opět přichystané nové sestavy, které Vám rády předvedou.
jménem podporujících rodičů
Pavel Strnadel
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Právní rubrika
Právní rubrika - o nájemních smlouvách po novele platné od 1.11.2011 dokončení.
Po ukončení nájmu, o němž jsme psali v minulém pojednání, řeší zákon budoucí
bydlení nájemce podle toho, za jakých okolností byl nájem ukončen. Zákon uvádí
tři možnosti:
1. Poskytnutí přístřeší nájemci v případech, kdy nájemce nepodal k soudu
žalobu o neplatnost výpovědi z nájmu a to do šedesáti dnů od doručení
výpovědi. Podání žaloby nic neřeší a v podstatě dojde jen k prodlužování
nejistoty ve vztazích mezi nájemcem a pronajímatelem a prohloubení již
existujících rozporů mezi nimi. Zákon pak vymezuje přístřeší jako dočasné
ubytování do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor
k uskladnění svého bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní
potřeby. Nájemci je stanovena k zajišťování přístřeší lhůta šesti měsíců.
Po marném uplynutí této lhůty bude uvolnění bytu, k němuž zanikl nájemní
vztah, řešeno po návrhu pronajímatele soudem.
2. Poskytnutí náhradního bytu, kterým se rozumí byt, který podle velikosti a
vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování bývalého nájemce a členů jeho
domácnosti. Přitom platí, že v případech, kdy o ukončení nájmu, po dané
výpovědi pronajímatele, rozhodoval soud, má nájemce právo na přiměřený
náhradní byt, to jest na byt, který podle místních podmínek je zásadně
rovnocenný bytu, který má nájemce vyklidit. Zde jde o významnou ochranu
nájemníka před možným šikanováním ze strany pronajímatele. Na náhradní
byt má právo i rozvedený manžel, pokud soud z důvodů hodných zvláštního
zřetele nerozhodne, že rozvedenému manželovi vznikne nárok jen
na náhradní ubytování.
U bytů zvláštního určení musí být poskytnuta bývalému manželovi nebo
blízkým osobám, kteří byt užívají, při skončení nájmu, po smrti manžela nebo
po rozvodu, přiměřená bytová náhrada. Tato povinnost zaniká po dvou
letech od smrti nájemce nebo rozvodu a osoby byt užívající jsou povinny byt
vyklidit.
U bytu, k němuž byl sjednán nájem na dobu výkonu určité práce a který
po smrti nájemce užívá jeho blízká osoba má tato osoba právo dále v bytě
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bydlet. Pokud tuto osobu vyzve pronajímatel, aby byt vyklidila, musí tak
učinit do tří měsíců od obdržení výzvy. Pokud však došlo k úmrtí nájemce v
souvislosti s výkonem sjednané práce, musí být bydlícím osobám zajištěna
přiměřená bytová náhrada.
Pokud byt zvláštního určení užívá po smrti nájemce osoba zdravotně
postižená nebo starší sedmdesáti let, může byt dále užívat a neplatí po ni
práva a povinnosti uvedené v předchozích dvou odstavcích.
U družstevních bytů zaniká nájem zánikem členství v bytovém družstvu.
Osoba, které zaniklo členství v družstvu, není povinna se z bytu vystěhovat,
pokud jí není zajištěna bytová náhrada za výše uvedených podmínek.
3. Poskytnutí náhradního ubytování, kterým se rozumí byt o jedné místnosti
nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části
bytu jiného nájemce.
Právo na náhradní ubytování získá po rozvodu manžel, který neměl před
uzavřením manželství právo na nájem a nájem zůstane druhému manželovi.
V ostatních případech, nedohodnou-li se manželé, rozhodné o nájmu bytu
soud v rozvodovém řízení na návrh jednoho z manželů. Při svém rozhodování
bude soud přihlížet k zájmům nezletilých děti a stanovisku pronajímatele.
Nově je od 1.11.2011 vyžadováno, aby k výměně bytu dal vždy souhlas
pronajímatel. Byla také zrušena možnost domáhat se jeho souhlasu v soudním
řízení. Musí dojít vždy k dohodě.
Podkladem pro podanou informaci je zákon č. 132/2011 Sb.
JUDr.Vít J i ř í č e k.
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Inzerce

MED A VČELÍ PRODUKTY = POLOVIČNÍ LÉKÁRNA
Med je k dostání v prodejně ELSAP na náměstí v Kelči,
dále pak v rod.domku Pod Pivovarem 83.
Naše nabídka:
- med lesní, lipový, pastový
- medovina: přírodní, višňová, mandlová
- propolis: surový, tinktura
- voskové svíce

SRKALA Václav, Kelč – Pod Pivovarem 83, tel. 608 120 121

Školící středisko pro řidiče Antonín Kvapil
Sokolská 488 , Valašské Meziříčí
Pořádá dne 10. a 11.3. 2012 v 8.00 hod
v prostorách hasičské zbrojnice v Kelči
Následné pravidelné školení pro řidiče
Podmínky : nahlásit se nejpozději do 3.3.2012 ve školícím středisku
( telefonicky ,email )
Potvrzení o absolvování prav.školení nebo prof.průkaz mít s sebou

Cena : 600 Kč + 20% DPH / osoba
Telefonní kontakty : 731 617 777 ,731 614 040 , 571 623 728
Email : antonin_kvapil@centrum.cz
Bezplatná linka 800 770 900

JAROSLAV KLAUS
- autorizovaný servisní technik plynových, elektrických kotlů, plynových ohřívačů
vody a plynových topidel
- provádí opravy zařízení těchto značek : Buderus, Thermona, Protherm, Baxi, Ariston,
Quadriga, Viessmann, Ferroli, Wolf, Quantum, JohnWood, Karma, Kvart-Vafky
- opravy a revize přenosných elektrických spotřebičů a nářadí

Kelč 69, tel. 604 645 706, e-mail klausjaroslav@seznam.cz
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Cukrárna U Omladiny oznamuje:
Od 1. 2. 2012 bude opět v provozu cukrárna U Omladiny.
Kromě běţného prodeje zákusků nově i prodej mini zákusků. Dále bereme
objednávky na větší mnoţství zákusků, dortů a mini zákusků.
Pondělí
zavřeno
Úterý - pátek
9,00 – 15,30 hodin
Sobota
9,00 – 15,00 hodin
Neděle
10,00 – 15,00 hodin
Odpovědný vedoucí: Bohumila Škodová, tel.: 606 327 014

Těší se na vás obsluha cukrárny.

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 sezónou, 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 :
telefon : 573 381 481
servisní a havarijní služba:

Firma Install, spol. s r. o.
Sušilova 183

603 522 746

768 61 Bystřice pod Hostýnem

e-mail : installbph@installbph.cz
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Přihlaste se do skupiny

KROTITELÉ TUKŮ
poprvé v Kelči !
12 ti týdenní kurz sniţování váhy ( 1hod./ týden )
kurzovné 980,-Kč
za vaše výsledky vás čekají odměny !!!
Kdo si myslí, ţe ho čekají samé nudné přednášky, je na
omylu! Naopak! Čeká na vás spousta zábavy, osobní
Wellness trenér - je tedy zaručen individuální
přístup ke kaţdému z vás, poradíme vám, jak sestavit
správný jídelníček a čekají na vás také pravidelné
praktické ukázky potravin.
Upozornění předem: na tomto kurzu nejde o cvičení! Je zajímavé, jak je v myslích lidí
zakořeněné, ţe hubnutí musí být spojeno s hladovkou a kurz hubnutí se dřinou ve fitku.
Skutečně to tak není!
Kurz Krotitelé tuků je zaměřen na redukci váhy pomocí optimální výţivy, tj. změny
stravování a celkového ţivotního stylu. Tam samozřejmě patří i ten pohyb, ale základem - to
z čeho vycházíme my, je nejprve úprava jídelníčku a stravovacích návyků. Kurz je dále
postaven na ověřeném faktu, ţe lidé ve skupině hubnou lépe. Nebuďte v tom sami. Hubněte
s lidmi, kteří mají stejný cíl jako Vy.
V ÚVODU KURZU UDĚLÁME KOMPLETNÍ ANALÝZU VAŠEHO TĚLA (zjistíme
rozloţení tukové a svalové hmoty v těle, změříme si tělesný tuk i viscerální tuk, změříme
bazální metabolismus a spalování v Kcal, metabolický věk, hydrataci organismu, zavápnění
Vašich kostí , fyzickou kondici atd.) Tato analýza nám umoţní zvolit a vést program co nejvíce
efektivně!
Setkání probíhá jedenkrát týdně a kurzu se vţdy účastní
max. 5-15 lidí. V průběhu dvanácti lekcí (12 týdnů)
probereme 11 témat, která se vztahují k nakupování a
přípravě jídla, či ke správnému čtení etiket na potravinách.
Také se pod dohledem profesionálů naučíte navrhovat
správné jídelníčky, které mezi jednotlivými sezeními
vyzkoušíte v praxi.

Začínáme ve čtvrtek v 17.00 hod.
23.2.2012

1.lekce

Volejte ihned : 774 172 105 Wellness centrum Ostrava
Tento kurz vám nejen přinese více let do vašeho ţivota, ale i více ţivota do Vašich let!
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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 571 611 107,739 614 138,736 438 026,739 274657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běţné sklenářské a rámovací práce nabízíme :

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdraţuje 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,
protoţe vzniká tzv.trojsklo.
Sníţení zvukového útlumu,
Ţádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Ţádný 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, ŢE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti

Kelč

83 let
Jaroslava Šindelářová

Kelč

Kelč

84 let
Bohumil Jiříček

Kelč

85 let
Blaţena Palatová

Kelč

90 let
Marta Jiříčková

Kelč

60 let
Aneţka Juráňová

65 let
Josef Pitrun

75 let
Františka Hegarová
Miroslav Ordán
82 let
Franitšek Kunovský

Kelč
Kelč
Němetice

Narození
Jiří Rada
Dominik Hejhal
Alexandra Novosadová

Úmrtí
Otakar Michel
František Hlavica
Pavel Tomola
Jarmila Škrlová

Kelč
Kelč
Němetice

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

75 let
85 let
66 let
71 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 vţdy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 900 ks.
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Uzávěrka je 20. kaţdého měsíce.
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