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Úvod
Váţení spoluobčané,
do nového roku vstupuje kaţdý z nás s určitým očekáváním a bude záleţet pouze na
nás, jestli se nám tato očekávání vyplní.
Víme, ţe stojíme na prahu roku, který bude rokem plným změn. I kdyţ nechci první
úvodník zahajovat pesimisticky, podle všech politických i makroekonomických
prognóz by rok 2012 měl být nejspíš rokem šetření, škrtů a ekonomické recese.
Čekají nás i další zásadní změny jako je zvýšení daně z přidané hodnoty, zavedení
nadstandardů v lékařské péči, sociální reforma spočívající především ve sloučení
výplat všech sociálních příspěvků a dávek do jednoho výplatního místa, kterým se
stanou úřady práce, a další změny. Jestli to budou změny pozitivní nebo negativní,
budeme moci vyhodnotit aţ s odstupem času.
I v letošním roce se budeme snaţit zlepšit ţivotní podmínky v našem městě.
K tomu by mělo přispět vybudování nového parkoviště na sídlišti, které by alespoň
částečně vyřešilo problémy s parkováním v tomto místě. Pokud nevzniknou
administrativní problémy, měla by se zahájit výstavba inţenýrských sítí pro nový
stavební obvod rodinných domů v lokalitě „Na Zátopkovém“. V neposlední řadě by
měla proběhnout rekonstrukce hasičského domu, která je ovšem podmíněna
úspěšným vyřízením dotace z operačního programu ţivotní prostředí.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se jakoukoliv aktivitou podíleli na
kladném dění v našem městě a doufám, ţe vás elán a iniciativa neopustí ani
v novém roce. Za celou radnici přeji všem občanům úspěšný, klidný, pohodový a
hlavně ve zdraví proţitý rok 2012.
Ing. Karel David
Starosta
Rada města Kelč vyzývá organizace, zájmové spolky a sdruţení, aby si v případě
zájmu podaly ţádost o příspěvek na činnost v roce 2012.
Termín podání ţádosti je do 15. února 2012.
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Městský úřad informuje
Platby v roce 2012 – pro občany
Poplatek za odpad:
Částka činí 450 Kč na osobu a rok.
Poplatek zahrnuje jak svoz a likvidaci odpadu z odpadových nádob, tak i náklady na
tříděný sběr a sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů při mobilním sběru v Kelči
a místních částech. Občané s trvalým pobytem v Kelči mají i nadále moţnost (v rámci
tohoto poplatku), likvidovat po celý rok svůj nebezpečný a velkoobjemový odpad ve
sběrném dvoře Technických sluţeb ve Valašském Meziříčí.
Stanovený poplatek zcela nepokryje náklady města spojené s likvidací všech odpadů od
občanů ve městě. Část nákladů bude město i nadále dotovat ze svého rozpočtu.
V této souvislosti ţádáme občany, aby svůj odpad maximálně třídili. Naše město je
zapojeno do systému společnosti EKOKOM, která poskytuje finanční odměny za
mnoţství vytříděného odpadu. I proto se jiţ třetí rok nezvyšuje poplatek za svoz odpadu.
Pro sběr tříděného odpadu v rodinných domech budou i nadále pouţity pytle pro plasty,
papír, bílé sklo, barevné sklo a tetrapaky. Pro panelové domy jsou určeny kontejnery pro
tříděný odpad. Ţádáme především obyvatele rodinných domů, aby tříděný odpad
nevhazovali do kontejnerů určených pro panelové domy. Zvyšují se tím náklady na svoz
odpadů.
Připravujeme i sběr drobného elektrozařízení, zářivek a baterií. V příštích číslech
Zpravodaje budou podány podrobnější informace.

Poplatek za psa :
100 Kč za psa v rodinném domě, 500 Kč v bytovém domě. Za druhého a dalšího psa
základní sazba + 50% navíc.
(viz Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 a 2/2011)

Systém výběru poplatků:
Do kaţdé domácnosti bude koncem měsíce ledna zaslány sloţenky se stanoveným
poplatkem (odpad,pes) dle nám známé skutečnosti k 1.1.2012. S ústřiţkem od zaplacené
sloţenky je nutné se dostavit na městský úřad k vyzvednutí nálepky na popelnici.
Poplatky lze uhradit:
Sloţenkou na poště
Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím
Hotově do pokladny MěÚ Kelč –

od 1.2.2012

Pokladna
Pondělí
8,00 – 11,30
a
12,30 – 16,30 hodin
Středa
8,00 – 11,30
a
12,30 – 16,30 hodin
Upozorňujeme, ţe včas neuhrazený poplatek bude vymáhán daňovou exekucí.
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U S N E S E N Í ze 14. zasedání Rady města Kelč dne 28.11.2011.
– Rada schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Likvidace komunálního

odpadu ve městě Kelč“ dle předloţené zprávy hodnotící komise ze dne 21.11.2011 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, tj.
Technické sluţby Valašské Meziříčí, s.r.o., M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí.
– Rada schvaluje přidělení bytu č. 305 v penzionu pro důchodce v Kelči č.p. 290 paní
Marii Machačové, bytem Kelč č.p. 161.
– Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace Jednotě Orel Kelč, IČ: 75081661 ve výši
20.000,- Kč na projekt „Zakoupení nových kostýmů, taneční obuvi a reflektoru pro
tanečníky souboru Ruty Šuty“.
– Rada schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Kelč ve výši
61.832,59 Kč na opravu a rekonstrukci elektroinstalace školní kuchyně MŠ Kelč.
– Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Kelč ve školním roce
2010/2011 a doporučuje řediteli školy řešit v příštím roce rekonstrukci rozvodů vody
v přístavbě školy z provozních prostředků na provoz školy.
– Rada bere na vědomí zprávu o hodnocení výchovné vzdělávací práce v Mateřské škole
Kelč za školní rok 2010/2011.
– Rada bere na vědomí informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
pracoviště Vsetín o přípravě výběrových řízení na prodej pozemků státu v k.ú. Kelč –
Staré Město.
– Rada bere na vědomí oznámení VaK Vsetín, a.s. o ceně vodného a stočného pro rok
2012 a informaci o změnách v obchodních podmínkách pro dodávku vody z veřejného
vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací včetně úprav v dokumentu
reklamační řád.
– Rada schvaluje návrh na podání nabídky města Kelč na odkoupení budovy č.p. 262
v Kelči včetně pozemku č. st. 6/1 v k.ú. Kelč – Nové Město od České spořitelny, a.s. a
pověřuje starostu podpisem této nabídky.
– Rada bere na vědomí návrh smluv o budoucí kupní smlouvě na odkup částí pozemků
od vlastníků pozemků dotčených stavbou „Místní komunikace v obci Kelč v lokalitě
Posvátno“ a doporučuje zastupitelstvu tyto smlouvy ke schválení.
– Rada schvaluje změnu „Dohody o podmínkách zřízení stavby mezi městem Kelč a
Zdeňkem Šatranem dle předloţeného návrhu.
– Rada bere na vědomí geometrický plán na zaměření účelové komunikace U hřbitova
v Kelči a doporučuje zastupitelstvu ke schválení odkoupení odměřené části pozemku
parc. PK č. 260/1 v k.ú. Kelč – Staré Město od p. T. Syryčanského dle předloţeného
návrhu kupní smlouvy.
– Rada bere na vědomí návrh kupní smlouvy na prodej plynárenského zařízení STL
plynovodu a STL přípojky v rámci stavby „STL plynovod a přípojka plynu pro RD na
Záhumení“ společnosti SMP Net, s.r.o., Ostrava a doporučuje ji zastupitelstvu ke
schválení.
– Rada schvaluje podání ţádosti na Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje o
poskytnutí dotace na rok 2012 na pořízení nákupu hasičského automobilu FORD
TRANZIT pro SDH Němetice dle předloţeného návrhu.
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– Rada schvaluje směrnici města Kelč č. 2/2011 o inventarizaci majetku a závazků a plán
inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Kelč za rok 2011.
– Rada bere na vědomí návrhy rozpočtů Svazku obcí Mikroregion ValašskomeziříčskoKelečsko a Sdruţení měst a obcí Východní Moravy na rok 2012 včetně rozpisu příspěvků od
obcí a předává je k projednání zastupitelstvu.
– Rada bere na vědomí návrhy smluv od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatném převodu pozemků státu v k.ú. Kelč – Staré Město do vlastnictví města Kelč a
doporučuje je zastupitelstvu ke schválení.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s SMP Net,
s.r.o., Ostrava pro stavbu „STL plynovod + přípojky pro 2 RD, Kelč“ na pozemcích p.č 162/1,
161/2 a 2023/11 v k.ú. Kelč – Nové Město dle předloţeného návrhu a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje poskytnutí peněţitého daru panu Ing. Karlu Davidovi, bytem Kelč č.p.
577 a pověřuje místostarostu ing. Jaroslava Orla podpisem darovací smlouvy.

U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 9.12.2011
- Zastupitelstvo schvaluje jednorázovou dotaci pro Základní školu Kelč, okres Vsetín,
Kelč č.p. 229 ve výši 206.125,- Kč na pořízení nového vybavení učebny informatiky
v základní škole Kelč.

U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 15.12.2011
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
rady.
- Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.9.2011 dle předloţené
zprávy.
- Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2011 – rozpočtové
opatření č. 5/2011. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2011 –
rozpočtové opatření č.6/2011.
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 dle § 13 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, takto: do schválení nového rozpočtu město
Kelč účtuje dle rozpočtu minulého roku.
- Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s., pobočka Nový
Jičín na rok 2012 do výše 1 000.000,- Kč se splatností nejpozději do 1 roku. Zastupitelstvo
schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města Kelč.
- Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 336/2011 KŘ z dílčího přezkoumání hospodaření
města Kelč za rok 2011 a ukládá účetní MěÚ napravit zjištěné chybně zatříděné poloţky
do členění dle vyhl. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
- Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1311001082/165609 o prodeji
plynárenského zařízení STL plynovodu a STL přípojky plynu v rámci dokončené stavby
„STL plynovod a přípojka pro RD na Záhumení“ společnosti SMP Net, s.r.o.,
Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
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- Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení části pozemku parcely
ve zjednodušené evidenci parc.č. 260/1 v k.ú. Kelč – Staré Město o výměře 448 m2 podle
geometrického plánu č. 444-1151/2011 vyhotoveného Ing. Liborem Michnou-Geodetické
práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí od p. Teodora Syryčanského, bytem Kelč
č.p. 365 za cenu 20,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
- Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na zakoupení částí
pozemků od vlastníků pozemků dotčených stavbou „Místní komunikace v obci Kelč
v lokalitě Posvátno“ dle předloţeného návrhu a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
- Zastupitelstvo města Kelč schvaluje bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to:
Pozemků
- pozemková parc. č. 1312/37, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemková parc. č. 1312/38, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemková parc. č. 1328/59, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území
- pozemková parc. č. 1328/60, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území
- pozemková parc. č. 1328/71, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území
- pozemková parc. č. 1328/75, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území
- pozemková parc. č. 1328/76, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území
- pozemková parc. č. 1328/78, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území
- pozemková parc. č. 1328/80, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území
- pozemková parc. č. 1328/82, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území
- pozemková parc. č. 1328/83, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území
- pozemková parc. č. 1328/84, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území
zapsaných na listu vlastnictví 60000, pro katastrální území Kelč-Staré Město, obec Kelč,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním
pracovištěm Valašské Meziříčí.
- Zastupitelstvo města Kelč schvaluje bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to:
Pozemků
- pozemková parc. č. 1321/5, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemková parc. č. 1321/6, ostatní plocha, jiná plocha
zapsaných na listu vlastnictví 60000, pro katastrální území Kelč-Staré Město, obec Kelč,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním
pracovištěm Val. Meziříčí, včetně omezujících podmínek uvedených v článku III. Smlouvy.
- Zastupitelstvo města Kelč schvaluje bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to:
Pozemků
- pozemková parc. č. 2023/65, ostatní plocha, ostatní komunikace, pam.zóna – budova,
pozemek v památkové zóně
- pozemková parc. č. 2023/67, ostatní plocha, ostatní komunikace, pam.zóna – budova,
budova, pozemek v památkové zóně
- pozemková parc. č. 2023/68, ostatní plocha, ostatní komunikace, pam.zóna – budova,
pozemek v památkové zóně
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- pozemková parc. č. 2051/86, ostatní plocha, ostatní komunikace, pam.zóna – budova,
pozemek v památkové zóně
- pozemková parc. č. 2051/87, ostatní plocha, ostatní komunikace, pam.zóna – budova,
pozemek v památkové zóně
zapsaných na listu vlastnictví 60000, pro katastrální území Kelč–Nové Město, obec Kelč, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm
Valašské Meziříčí.
- Zastupitelstvo města Kelč schvaluje bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví ČR,
příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to:
Pozemků
- pozemková parc. č. 2039/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemková parc. č. 2039/3, ostatní plocha, ostatní komunikace
zapsaných na listu vlastnictví 60000, pro katastrální území Kelč–Nové Město, obec Kelč, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm
Valašské Meziříčí, včetně omezujících podmínek uvedených v článku III smlouvy.
- Zastupitelstvo bere na vědomí návrhy rozpočtů Sdruţení obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko – Kelečsko a Sdruţení měst a obcí Východní Moravy na rok 2012 a
schvaluje výši příspěvku města Kelč do těchto sdruţení na rok 2012 dle předloţeného
rozpisu.
Úřední hodiny referátu státní sociální podpory na Městském úřadu Kelč
v 1. čtvrtletí 2012

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

středa
středa
středa

25.1. 2012
29.2. 2012
28.3.2012

12.30 – 17.00 hod
12.30 – 17.00 hod
12.30 – 17.00 hod

Veškeré záleţitosti můţete také vyřídit na referátu státní sociální podpory ve Val. Meziříčí,
Ţelezničního vojska 1349 :
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod ,
úterý, čtvrtek
8.00 – 13.00 hod
pátek
8.00 – 13.00 hod - pouze příjem nových ţádostí
Telefon ÚP ČR Valašské Meziříčí : ústředna 950 173 711.

Svoz odpadu – 1.čtvrtletí 2012
Plasty
Papír,tetrapak

19. ledna
13. ledna

23. února
23. března

22. března

Směsný komunální odpad - interval svozu 1x 14 dní
Lichý týden : středa – Kelč část města
Sudý týden : středa – Kelč část města + místní části
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Kultura
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ KELEČSKO
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

XXV. MYSLIVECKÝ PLES,
který se uskuteční v sobotu 14. ledna 2012 v Kulturním domě v Kelči.
Začátek ve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje ve velkém sále : GRADACE
ve vinárně: DISCO
Program:
Módní přehlídka: společenské šaty, plavky
Bohatá tombola
Myslivecké pohoštění
Srdečně zvou myslivci z Kelče !
Předprodej vstupenek s místenkou: p. Menšík Antonín, Kelč 508.
*****************************************************************************************

Skautské středisko Kelč Vás srdečně zve na:

4. SKAUTSKÝ PLES
Kdy? v pátek 20.1.2012
Začátek ve 20.00 hodin
Kde? v KD v Kelči
Čeká na Vás:

hudební skupina PHS
míchané nápoje
netradiční program a výzdoba
v pekle pirátská karaoke-párty
bohatá tombola
půlnoční překvapení
Pro prvních 100 návštěvníků malý dárek a spousta dalšího.

Vstupné v předprodeji 80 Kč na místě 100 Kč.
Předprodej vstupenek v prodejně paní Věry Barošové od 4.ledna 2011.

Těšíme se na Vás!
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Římskokatolická farnost Kelč pořádá

13. Farní ples
28. ledna 2012 v Kulturním domě v Kelči
Začátek 20,00 hodin
Program: Polonéza a scénky připravené mládeţí
K tanci a poslechu hraje:

YPSILON – Příbram pod vedením Jana Monsporta
Vstupné: 250,- Kč, studentské 150,- Kč.

V ceně vstupenky je zahrnuto:
přípitek, večeře, káva nebo čaj a veškeré nealko pití
Dále je připraven:
vinný sklípek pod pódiem, bohatá tombola, přátelská atmosféra

Srdečně zvou pořadatelé a slibují, ţe letos vyjde večeře na kaţdého!
*****************************************************************************************

Mateřská škola Kelč
spolu se Sdruţením rodičů při MŠ pořádají
v neděli 5. února 2012
v Kulturním domě v Kelči

DĚTSKÝ KARNEVAL

Začátek ve 14,00 hodin
Masky vstup zdarma
Zábavným programem bude děti provázet
DIVADLO – Řád Červených Nosů
Zajištěno kolo štěstí, bohatá tombola, občerstvení
Těšíme se na Vás!
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Program Kina Kelč na měsíc leden 2012
Neděle 8.ledna v 18hod.
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Dcera "Dívky na koštěti", malá Saxánka, se nenadálou souhrou okolností a své
zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků,
šotků a markolabů. Volné pokračování známého filmu tentokrát v reţii Václava
Vorlíčka.
Český pohádkový film, 90min., vstupné 45Kč.

Neděle 15.ledna v 18hod.
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Poté, co zmizel ze scény, zdokonaloval neohroţený agent své jedinečné schopnosti
v odlehlé části Asie. Potom se ale dovídá, ţe se chystá útok na čínského premiéra...
V roli neohroţeného agenta nezapomenutelný Rowan Atkinson alias Mr. Bean.
Americký film s českými titulky, 100min., vstupné 45Kč.

Neděle 22.ledna v 18hod.
OBHÁJCE
Potom, co většinu své kariéry strávil charismatický trestní obhájce Mike obranou
drobných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký ţivotní případ: obhajobu
bohatého playboye z Beverly Hills, který je obviněn z pokusu vraţdy.
Americký film s českými titulky, 118min.,vstupné 45Kč.

Neděle 29.ledna v 18hod.
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Tom Hanks se co by reţisér i herec představí v hořké komedii o muţi v nejlepších
letech, který k vůli hospodářské krizi ztratí zaměstnání. Partnerkou Toma Hankse je
v tomto americkém filmu i Julia Roberts.
České titulky, 98min., vstupné 45Kč.
Na měsíc únor připravujeme filmy: Vyměřený čas, Ocelová pěst, Mistrovský
plán a Tintinova dobrodruţství.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
10
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Sport

KUŢELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2011-2012 - výsledky 9. – 13. kola :
Zlín A
- Kelč
Kelč
- Bojkovice
Kroměříţ
- Kelč
Val.Meziříčí C - Kelč
Kelč
- Vsetín B
Tabulka po 13. 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
TJ Bojkovice
SC Bylnice
KC Zlín B
TJ Chropyně
TJLuhačovice C
TJ Vsetín B
TJ Valašské Meziříčí C
TJ Machová
KC Zlín C
TJ Otrokovice B

2586 – 2487
2553 – 2550
2640 – 2461
2590 – 2559
2564 – 2498

5,5 : 2,5
6:2
7:1
6:2
7:1
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

75 : 29
80 : 24
60 : 45
62 : 43
60 : 45
63 : 42
52 : 53
51 : 53
50 : 54
42 : 62
41 : 64
36 : 68
31 : 74
30 : 75

2511
2536
2547
2493
2510
2404
2544
2389
2516
2392
2444
2407
2378
2296

0
2
0
0
2
22
20
18
17
15
14
14
14
13
10
10
9
4
4

Severomoravská divize dorostu 2011 – 2012
Kelč
Horní Benešov Tabulka po 9. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Šumperk B
Kelč
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1268 – 777
1159 – 1170

8:0
2:6
66 : 14
56 : 16
47 : 25
44 : 36
39 : 33
38 : 34
27 : 37
22 : 42
13 : 59
8 : 64

1227
1190
1173
1180
1150
1167
1041
1164
961
864

2
2

15
15
14
11
10
9
7
4
2
1

Druţstvo dorostu svými výkony dokazuje, ţe patří mezi favority divize. Našemu
muţstvu muţů se po postupu do vyšší soutěţe zatím daří a po polovině odehraných
zápasů je na krásném 4.místě.
Josef Gassmann
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FBC Orel Kelč
Sobota 26. 11. 2011 dorostenci-1. kolo OFL - Uherský Brod
Ostroţská Nová Ves: Uherský Brod 9:6 , Hluk: Ostroţská Nová Ves 5:5 ,
Domanín: Slavičín 4:5 , Hluk: Uherský Brod 6:7
FBC Orel Kelč: Slavičín 4:4
Branky: Klvaňa 3, Novosad
Domanín: FBC Orel Kelč 4:6
Branky: Hegar 2, Novosad, Pelc, Klaus, Horák
Výborný vstup do OFL se povedl dorostencům. Remíza (nešťastná) se Slavičínem, výhra
nad Domanínem, to celé podpořené skvělým výkonem všech hráčů, ze kterých vybírám
hattrick, kterého dosáhl Jan Klvaňa. Všem díky za předvedený výkon a dobrou
reprezentaci FBC Orel Kelč.
Sestava: Plesník (Gk), Klaus, Hegar, Novosad, Klvaňa, Novák, Pajdla, Pelc, Horák.
Sobota 3. 12. 2011 dorostenci - 5. kolo ČFbU - Sportovní hala Morkovice
FBC Orel Kelč: TJ MEZ Vsetín 2:9
Branky: Hegar, Pitrun
Vyloučení: Novosad, Ryška
FBC Orel Kelč: FbC Holešov 0:7
Opět se nám v obou zápasech podařilo drţet vyrovnanou partii ve dvou třetinách. Snaha
o vyrovnání ve třetí třetině spolu s ubývajícími silami hráčů (opět jsme na turnaj odjeli
pouze v 10 hráčích a musel nás doplnit Tomáš Pitrun, starší ţák) nakonec znamenala
vysoké prohry v obou zápasech.
SFK Kozel Počenice: TJ MEZ Vsetín 2:11 , FbC Holešov: Panthers Otrokovice 6:5 ,
Panthers Otrokovice: SFK Kozel Počenice 5:6
Sestava: Plesník (Gk), Klaus, Hegar, Novosad, Klvaňa, Novák, Pajdla, Horák, Ryška,
Tvrdoň, Pitrun.
Sobota 10. 12. 2011 turnaj elévů Kelč - Tělocvična ZŠ Kelč
Na turnaji se mezi sebou utkaly týmy Hustopečí a Kelče. Hrálo se podle nových pravidel
ČFbU pro kategorii elévové, coţ v praxi znamená hřiště o velikosti 10x20 metrů a se
třemi hráči a brankářem v poli. Díky dostatečnému počtu hráčů v obou týmech jsme
mohli postavit čtyři druţstva. Od začátku bylo zřejmé, ţe je to ideální varianta pro tuto
kategorii. Hráči byli neustále v kontaktu jak se soupeřem, tak s míčkem. Padlo i hodně
branek, coţ potěšilo i přítomné rodiče a příbuzné hráčů, kteří neváhali přijít do tělocvičny
a kluky a jednu dívenku (brankářka týmu Hustopeče B) povzbudit.
Konečné pořadí:
1. Orel Hustopeče A
2. FBC Orel Kelč A
3. FBC Orel Kelč B
4. Orel Hustopeče B
12
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Týmy obdrţely poháry pro vítěze a diplomy, všichni hráči pak sladké medaile, pamětní
diplomy a sladkosti na cestu domů.
Byl to první takto pořádaný turnaj pro naše nejmenší hráče a za sebe mohu říct, ţe
úspěšný, proto se uţ teď připravujeme na další.
Na závěr chci poděkovat Mgr. Petru Zátopkovi za zajištění tělocvičny a organizací
turnaje, Jitce Hegarové za obsluhu ve stánku s občerstvením, a našim mladým Orlům:
Radkovi, Patrikovi, Veronice, Frantovi a Matějovi, za pomoc při organizaci turnaje.
Pátek 16. 12. 2011
Přátelský Sranda turnaj hráčů FBC Orel Kelč - Tělocvična ZŠ Kelč
Uţ se stalo tradicí, ţe na závěr roku pozveme rodiče hráčů, aby si spolu mohli zahrát.
Vzhledem k tomu, ţe nám přišlo hodně elévů a mladších ţáků a dorostence čekal
náročný víkend, změnili jsme podobu turnaje. Hrálo se na malém hřišti se třemi hráči
v poli bez gólmanů, v týmu museli být hráči všech kategorií včetně dospělých. Turnaj se
povedl, všichni si dobře zahráli. A tady jsou konečné výsledky:
1. Prašivci (pod vedením Václava Vozáka)
2. Bludiště (starosta Karel David)
3. Piráti (Fábíkovi)
4. Ruťáci (Tomáš Klvaňa)
5. Novákovi a Hegarovi
Díky všem za účast a těším se na další podobné akce.
Sobota 17. 12. 2011 dorostenci - 2.kolo OFL - Tělocvična ZŠ Kelč
Domanín: Ostroţská Nová Ves 9 : 16 , Hluk: Slavičín 3 : 4 , Hluk: Domanín 14 : 6
Kelč: Uherský Brod 7 : 3
Branky: Novák, Novosad 2, Klaus, Pelc, Hegar, Majkus M.
Ostroţská Nová Ves: Kelč 2 : 5
Branky: Orel 3, Pelc, Hegar
Uherský Brod: Slavičín 6 : 2
Výborný výkon hráčů a konečně plná střídačka spolu s prolomenou střeleckou smůlou,
znamená dvě výhry a první příčku v tabulce OFL východ. Kluci, díky za výkon a
reprezentaci FBC Orel Kelč.
Divize Východ
1

Kelč

4 10 22:13

2 Ostrožská Nová Ves 4 7 32:25
3

Slavičín

4 7 15:17

4

Uherský Brod

4 6 22:24

5

Hluk

4 4 28:22

6

Domanín

4 0 23:41
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Neděle 18. 12. 2011 dorostenci - 6.kolo ČFbU - Valašské Klobouky
FbC Holešov : FbK Sokol Val. Klobouky 7 : 6 , TJ MEZ Vsetín : Parthers Otrokovice 8 : 4 ,

TJ MEZ Vsetín : FbC Holešov 7 : 4
FbK Sokol Val. Klobouky : FBC Orel Kelč 10 : 1
Branka: Horák
Vyloučení: Humplík
Parthers Otrokovice : FBC Orel Kelč 14 : 3
Branky: Horák 2, Ryška
Vyloučení: Hegar
Po sobotním úspěšném turnaji OFL nás čekal v našem nabitém kalendáři další turnaj
dorostenců, tentokrát 2. ligy ČFbU Zlínského kraje ve Valašských Kloboukách. Bohuţel
čtyři hráči ze sobotních soupisek se pro náhlou indispozici na sraz nedostavili, a byli to
hráči z prvních dvou pětek, a tak jsme opět odjíţděli na zápasy v improvizovaných
formacích. Hráči si na sebe nezvykli a výsledkem byly dvě vysoké prohry, kdy jsme se
soupeři z prvních míst tabulky nedokázali drţet krok, hlavně při bránění rychlých
protiútoků a jejich časté střelbě. Děkuji všem, kteří jeli hrát, za bojovnost, i kdyţ to na
dobře hrající soupeře nestačilo.
Tabulka 2. ligy dorostu Zlínského kraje po 6. kole
1. TJ MEZ Vsetín

10

7

0

3

21

66

32

34

2. FbK Sokol Val. Klobouky

10

7

0

3

21

54

24

30

3. FbC Holešov

10

6

2

2

20

54

40

14

4. Panthers Otrokovice

10

5

1

4

16

54

42

12

5. SFK Kozel Počenice

10

1

2

7

5

25

60

-35

6. FBC Orel Kelč

10

1

1

8

4

22

77

-55

Na závěr chci popřát všem hráčům, tanečníkům a členům Orla Kelč a také všem
spoluobčanům do nového roku 2012 hodně zdraví a úspěchů v jejich činnosti.
Hegar René, starosta Orla jednoty Kelč
Rozpis zápasů FBC Orel Kelč na leden 2012:
Sobota 7. 1. 2012 : mladší ţáci – 2. kolo OFL – Kelč
Sobota 8. 1. 2012 : dorostenci – 7. kolo 2. ligy ČFbU – Holešov
Sobota 21. 1. 2012 : starší ţáci – 2. kolo OFL – Odry
Sobota 28. 1. 2012 : dorostenci – 3. kolo OFL - Hluk
Srdečně zveme fanoušky FBC Orel Kelč a příznivce florbalu na naše domácí turnaje.
Přijďte podpořit své kamarády. Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
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Mateřská škola informuje
Nový rok 2012 přivítáme s dětmi v mateřské škole v pondělí 2. ledna u našeho
stromečku, kde si také zavzpomínáme na tajemný čas Vánoc.
Ve čtvrtek 5. ledna nás navštíví Divadlo „V Batohu“ s loutkovou pohádkou „O
drakovi Bramborákovi“.
V pátek 6. ledna na Tři krále půjdeme všichni společně
do kostela sv. Petra a Pavla v Kelči, kde si prohlédneme
výstavu betlémů.
Potom uţ se budeme naplno věnovat zimnímu tématu
našeho Rámcového vzdělávacího programu s názvem
„My se mrazu nelekneme, do přírody vyběhneme“.
Koncem ledna bude ţít naše mateřská škola přípravami
na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se uskuteční v neděli 5. února 2012 v Kulturním
domě v Kelči. S organizací této akce nám kaţdým rokem pomáhá Sdruţení rodičů,
které s mateřskou školou úzce spolupracuje. Také letos osloví zaměstnanci
mateřské školy a zástupci z řad rodičů místní podnikatele s ţádostí o sponzorské
dary, díky kterým se nám karneval vţdy vydařil k velké spokojenosti dětí.
Všem děkujeme a srdečně Vás zveme. Přijďte se s námi pobavit!
Svatava Dohnalová, ředitelka

Základní škola informuje
Beseda o protikomunistickém odboji
V rámci předmětové komise dějepisu stále přemýšlíme nad tím, jak našim
nejstarším ţákům, tedy děváťákům, co nejvíce přiblíţit učivo moderních dějin.
Jedna z velmi dobrých moţností je pozvat přímé účastníky – pamětníky některých
událostí. 17. listopadu jsme si státním svátkem připomínali Den boje za svobodu a
demokracii. Byla to pro mě velmi dobrá příleţitost popovídat si s ţáky o době
nedávno minulé – o 40 letech nesvobody. Do toho jsem dostala nabídku ze
Základní školy v Loučce, zda se se svými ţáky nechci zúčastnit besedy s pamětnicí
a bývalou členkou odbojové organizace Světlana paní Irenou Ratajovou.
Samozřejmě jsem po domluvě se ţáky na nabídku kývla.
Nejprve jsme zhlédli dokument ČT z cyklu Po stopách třetího odboje zaměřeného
na činnost „Světlany“, poté se paní Rafajová rozpovídala o svých osobních
proţitcích a zkušenostech, o zločinných praktikách příslušníků STB, o postupech
15
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vyšetřovatelů i o těţkostech ţivota člověka, který svůj ţivot zasvětil boji s
komunistickým reţimem.
Strávili jsme ve škole v Loučce asi hodinu a půl, pak uţ jsme se kvůli dalším
povinnostem museli vrátit do vlastní školy. Tam však beseda ještě pokračovala.
Vyprávění paní Ireny Rafajové bylo zajímavé a poučné zároveň. Děti si ani
nedovedly představit, v jakých poměrech se ţilo. Jsem ráda, ţe po besedě uţ je
tomu jinak.
Pavla Čučková, učitelka dějepisu

Sportovní akce
Tradičně se naše škola zapojuje do florbalových turnajů. Letos na podzim to byly
turnaje dva – Orion florbal Cup a turnaj pořádaný Střediskem volného času ve
Valašském Meziříčí. Starší děvčata okrskové kolo ve Valašském Meziříčí vyhrála a
postoupila tak do kola okresního, jehoţ jsme byli pořadatelé. V tomto postupovém
kole však uţ tolik úspěšná nebyla a dále nepostoupila.
Mladší kluci sehráli zápasy okrskového kola ve sloţení Lukáš Orava, Radek Vraj,
Václav Humplík, Tomáš Pitrun, Michal Šnajdr, Tomáš Plesník a Martin David, ale
i přes velkou snahu nepostoupili do dalšího kola.
Starší ţáci hráli ve sloţení Karel Hradil, Lukáš Orava, Dominik Kubeša, Martin
Mánek, Jaroslav Orel, Radek Pelc a Jan Klvaňa. Ani jim hráčské štěstí nepřálo a
skončili v tomto základním kole.

ORION FLORBAL CUP – MLADŠÍ ŢÁCI
9.11.2011 ZŠ Křiţná
„A“
ZŠ
Ţerotínova
ZŠ
Zašová
ZŠ
Kelč
ZŠ
Šafaříkova

ZŠ
ZŠ
Ţerotínova Zašová
3:0
0:3

ZŠ
Kelč
2:4

ZŠ
Šafaříkova
3:0

BODY

SKÓRE POŘADÍ

6

8:4

2.

1:1

3:2

4

4:6

3.

4:2

1:1

5:2

7

10 : 5

1.

0:3

2:3

2:5

0

4 : 11

4.

ZŠ KELČ – ZŠ SALVÁTOR
ZŠ ŢEROTÍNOVA – ZŠ VYHLÍDKA

3 : 4 (trestné nájezdy)
0:2

ZŠ Vyhlídka Val. Meziříčí a ZŠ Salvátor Val. Meziříčí postupují do okresního kola.
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ORION FLORBAL CUP – STARŠÍ ŢÁCI
10.11.2011 ZŠ Křiţná
SKUPINA C

ZŠ KŘIŽNÁ

ZŠ ŽEROTÍNOVA

ZŠ SALVÁTOR

1:8

3:5

2:3

0

1:2

5:0

6

3:4

6

1 ZŠ KŘIŽNÁ
2 ZŠ ŽEROTÍNOVA

8:1

3 ZŠ SALVÁTOR

5:3

2:1

4 ZŠ KELČ

3:2

0:5

4:3

ZŠ KELČ

BODY

6

Sbírková akce
Od 21. listopadu u nás ve škole vůbec poprvé proběhla sbírková akce na pomoc
zvířatům v útulcích. S touto myšlenkou přišla naše nová kolegyně Veronika
Janíčková, která má s pořádáním podobných sbírek jiţ zkušenosti ze školy, na které
působila v minulých letech. Informace o sbírce rozšířila mezi ţáky a zaměstnanci
školy prostřednictvím letáčků, z nichţ bylo také jasné, co mohou děti, popř. dospělí
do školy nosit a co bude pro útulky a jejich zvířecí obyvatele uţitečné. Jednalo se
hlavně o krmivo a psí pochoutky v originálním balení, deky, podloţky, hračky
(plyšové, gumové apod.). Během týdne se v naší sborovně sešla opravdu pořádná
hromada samých uţitečných věcí, které nakonec putovaly na dvě místa, a to do
Psího útulku v Olomouci a do Domova pro opuštěná a týraná zvířata v Srbci. Všem,
kteří se do této prospěšné akce zapojili, velmi děkujeme.

Povídání o pejskovi a kočičce
Stejnojmenné divadelní představení, v němţ se představili herci lidští a loutky,
viděly děti 1. - 4. třídy v Kulturním domě v Kelči. Netradiční ztvárnění přiblíţilo
dětem tuto moderní pohádku.

Vánoční hvězda ve škole
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům základní školy za
zakoupení vánoční hvězdy, která jiţ čtrnáct let pomáhá nemocným dětem v boji s
leukémií. Prodej květiny organizovalo Sdruţení Šance – sdruţení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Fakultní nemocnici
Olomouc.(www.sancecz.org ) Sbírka je určena na pomoc dětem a rodinám
k překonávání náročné léčby, na zlepšení prostředí Dětské kliniky ve FN Olomouc,
na zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, na lepší naplňování volného
času dětí při léčení apod.
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Olympiády
Prosinec je jiţ tradičně měsícem školních kol znalostních soutěţí – olympiád. Naši
ţáci se pravidelně zapojují do Olympiády z českého jazyka (OČJ) a Dějepisné
olympiády (DO). Obě tyto soutěţe jsou určeny ţákům 8. a 9. tříd.
Téma letošní DO je V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení. Do
školního kola se přihlásilo 27 ţáků, 16 osmáků a 11 deváťáků. Nejúspěšnější
řešitelkou se stala Vilma Pavelková z 8. třídy (55 bodů z 60), na 2. místě se umístila
Anna Hlavicová a na 3. místě Denisa Kopečná (obě z 8. třídy). 4. místo obsadil
Josef Štrba z 9. ročníku. Okresní kolo této soutěţe se bude konat 2.2.2012 ve
Vsetíně a postupují do něho Vilma Pavelková a Josef Štrba.

Školou chodil Mikuláš a lítali čerti
V úterý 6. prosince 2011 probíhala na naší škole tradiční akce – Mikuláš se svým
doprovodem vyrazil mezi ţáky do tříd. Tradičně se tohoto úkolu zhostili ţáci 9.
ročníku. Ten den sice většina dětí nemyslí na vyučování, protoţe očekává, jak se
k nim zachová Mikuláš, nebo jestli je náhodou neodnesou čerti, ale protoţe si rádi
připomínáme všechny tradice a zvyky, musíme to vydrţet a zvýšeným úsilím učivo
dohnat později. Deváťáci si pečlivě připravili masky, od„hříšníků“ vyţadovali
nápravu v podobě básničky či písničky. Děti, zvláště ty nejmenší, ale byly tak
„zaraţené“, ţe takového výkonu skoro nebyly schopny.

Hasík – preventivní program pro žáky 2. a 6.ročníku
A opět po roce je tady program Hasík a setkání hasičů z Valašského Meziříčí a
našich ţáků. Hasiči Vít Kobliha a David Tvrdoň připravili pro druháky a šesťáky
zábavný, ale také velmi poučný program. Jeho náplní byly informace o práci
hasičů, o chování při hrozícím nebezpečí poţáru, o důleţitých telefonních číslech, o
Horské sluţbě. Všechny zaujalo především oblékání hasičů při výjezdu do terénu a
komunikaci přes plynovou masku. Program se ţákům líbil a těší se na jeho další
pokračování v lednu.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Historie města Kelč

Dýmkařské řemeslo – 3.pokračování
Pracovní postupy při výrobě dýmek
Kelečští dýmkaři pouţívali pro své dýmky
dřevo olšové a z kmene nad kořeny dřevo
březové. Později kupovali švédskou břízu.
Výroba představovala dlouhý a pracný proces.
Na jeho konci, v případě zdobení, byl téměř
umělecký výrobek. V popisu technologie
uvádím hlavní pracovní úkony.
Začínali tak, ţe na deskový blok narýsovali
podle šablony obrysy hlaviček a odlejváků.
Na dýmkařské stolici pak malou rámovou
pilkou, zvanou „ švajfka,“ vyřezávali tvar
předřezu. K tomu účelu Vojtěch Pajdla před I.
svět. válkou zakoupil pásovou pilu a na ní
řezal pro všechny dýmkaře v Kelči. Práce na
polotovaru hlavičky a nalejváku pokračovala
vrtáním otvorů „ špulířovým“ vrtákem,
upnutým v hlavě „drexlů“ (soustruh s noţním
pohonem). Potřebný kónický tvar otvoru
zhotovili ručním převrtáním kuţelovým
„škrabákem“ a vyhladili úzkým dlouhým
noţíkem – „fajfkovcem“.
Osazení pro „kranečky“ u odlejváku a u
osoustruţeného tvaru hlavičky téţ dělali na
„drexlu“. Pro tuto operaci si sami zhotovili speciální kruhovou pilečku se středícím
kolíkem. Dokončení vnějšího tvaru hlavičky a nalejváku prováděli ručně. Obrobek
se nasunul na kolíček při okraji stolu. Kolíčky byly výměnné s průměry podle
otvoru v obrobku.
„Trestky“ (z třešňového dřeva) včetně našroubované „kostky“ a „hryzáku“ z
materiálu „rohovina“, dodávali dýmkařům specializovaní soustruţníci.
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Dýmkaři rozlišovali dvojí kování dýmky:
- Vnitřní tvořilo oplechování otvorů v hlavičce a v nalejváku. Bylo spojeno
tenkou trubičkou. Plechové komolé kuţely se zhotovovaly na malé rohatce
klempířským způsobem.
- Vnějšímu kování říkali „kutí“. Byly to ostatní kovové součásti na povrchu
dýmky: především „klobouček“, „kranec“ s pantíky na hlavičce a „kranečky“
u otvorů nalejváku. K jejich tvarování pouţívali staří dýmkaři ruční „razek“.
Matricí byla „krouţka“.
Součástí kování se zhotovovaly z plechu měděného nebo mosazného. Na přelomu
19. a 20. století byl v prodeji plech pakfonový (slitina zinku, mědi, niklu). Pro
klobouček měl tloušťku 1-1,5mm, pro ostatní součásti 0,3-0,5 mm.
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Plechování pájeli ţeleznou páječkou, zvanou „cinák“. Její kuţelový tvar odpovídal
průměru plechování. Čistila se „salmiakem“. Cín se na ní pak udrţel. Součástí
„kutí“ pájeli pomocí boraxu a mosazné krupičky. Následným máčením v ředěné
kyselině sírové součásti zčervenaly. Po přidání kyseliny dusičné povrch zbělel.
Velká pečlivost se věnovala povrchové úpravě dřeva. Soustruţený povrch se
srovnal jemnými pilníky. Vyhlazování původně dělali polosuchou přesličkou. Kdyţ
byl v prodeji jemný smirkový papír, bylo hlazení snadnější. U zakázek na draţší
dýmky se hlavička ještě zdobila. Po vyhlazení dřevo mořili „šalvostrem“ (zředěná
kyselina dusičná). Suché dřevěné díly se nakonec natřely lněným olejem a vyleštily
šelakovou politurou.
Zdroj informací a obrázků:
Ország-Vranecký Joţa: Dýmkařství na východní Moravě
Výstava „Dýmka v běhu století“, Valašské Meziříčí
Jan Jasný

Různé
Český rybářský svaz, místní organizace Kelč informuje
1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
13. ledna 2012 – pátek
od 17:00 - 18:30
19. února 2012 – neděle
od 9:30 - 11:00
29. února 2012 – středa
od 17:00 - 18:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek na webových stránkách Města Kelč nebo
ve vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze:
pátek 16. března 2012 od 18 h, Hasičský dům Kelč.
Pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a spokojenost po celý rok 2012 vám přeje
jménem výboru MO ČRS Kelč
Ing.Jaroslav Orel, jednatel MO ČRS Kelč
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Rodinné centrum Slůně Kelč
Prosinec byl ve Slůněti ve znamení adventu a blíţích se Vánoc. Děti navštívil Mikuláš,
vyráběly se vánoční dekorace a nechyběl ani tradičně zdobený vánoční strom se spoustou
dárků. Atmosféru Vánoc doplnila vůně cukroví a koledy. Ještě jednou děkujeme všem za
podporu našeho centra a přejeme vám dobrou náladu v roce 2012.
Zdeňka Smahlová
Program na leden:
pondělí 2. ledna 2012 - Tluče bubeníček, tluče na buben - zpíváme a hrajeme na
hudební nástroje známé dětské písničky
úterý 10. ledna 2012 - Moje tělo a zdraví - beseda s dětskou lékařkou Evou
Opletalovou - nejčastější dětské nemoci a jejich prevence
pondělí 16. ledna 2012 - Vyrábíme s dětmi zvířátka ze skořápek ořechů
úterý 17. ledna 2012 – krátká prezentace na téma Zavádění lepku – ochutnávka
dětských sušenek
úterý 24. ledna 2012 - Sníh a mráz všude kolem nás - naučíme se novou písničku
MRÁZ, krátká beseda paní Šimáčkové na téma Péče o ruce a nohy, parafínové
zábaly rukou pro každou maminku! Možnost zakoupení krémů na ruce,
vyživujících laků, nálepek na nehty aj.
pondělí 30. ledna 2012 - přednáška Bc. Renáty Kašubové - Nejčastější úrazy
batolat (pády, popáleniny, aspirace), postupy při poskytování první pomoci.
každé pondělí, úterý a čtvrtek - cvičení SM systém pod vedením fyzioterapeutky
Radmily Hlavicové
programy začínají v 9,30 hodin
Těšíme se na Vás!

Ohlédnutí za sezonou 2011 v kartingu
Mistrovství České republiky a Moravský pohár
V našem městečku Kelč jsou dva mladí jezdci věnující se závodům motokár –
Lubomír Hroz, letos startující v Karting cupu ve třídě Rotax Max a také můj syn
Dominik Stříteský, který letos druhým rokem startoval v teamu motokárové školy
Gregor racing v Mistrovství České republiky a Moravském poháru v nejlépe
obsazené třídě Easy 60. Pro zajímavost, v této celosvětově rozšířené třídě se závodů
MČR 2011 zúčastnilo celkem 46 jezdců z České republiky, Polska a Francie. Rád
bych tímto krátkým příspěvkem shrnul Dominikovu letošní, myslím povedenou,
sezonu.
Po vlaţnějším začátku sezony, věnovaném hledání optimálního nastavení nově
pořízené motokáry a také získávání potřebné jistoty a sebevědomí, se zařadil mezi
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nejuţší českou špičku především výbornými výkony v těţkých podmínkách, silným
deštěm skrápěných závodů v Chebu, odkud si odvezl celkově třetí místo, a hlavně
v Písku, kde na zdejší obtíţné trati v první jízdě deklasoval celé startovní pole a
vyhrál s náskokem 4,9 sekundy před polákem Antoszewskim a Lukášem
Podobským. Následovaly závody v Sosnové u České Lípy, kde obsadil šesté místo
a ve Vysokém Mýtě, kde po penalizacích skončil aţ jedenáctý, coţ byl spolu se
čtrnáctým místem z prvního závodu sezóny v Sosnové, který absolvoval ještě na
starší motokáře, nejhorší výsledek sezóny. Z tohoto pohledu je trošku škoda, ţe
letos nebylo více „mokrých“ závodů, tyto podmínky Dominikovi a jeho čistému
jízdnímu stylu, zdá se, vyhovují, kdeţto na suchých tratích zvláště ve velkém horku
se snáze prosazují jezdci s mezinárodními zkušenostmi. Je to dáno najetými
kilometry na pogumovaných tratích, pro tyto podmínky otestovaným nastavením
podvozku a motoru a především zkušenostmi s pohybem a prosazením se
v postartovních tlačenicích početného startovního pole.
V konečných výsledcích jsme obsadili 7. místo v pořadí MČR třídy Easy 60. V
Moravském poháru, který jsme brali jako trénink a zúčastnili se pěti závodů, jsme
skončili celkově druzí. Tento výsledek mohl být klidně o ten zbývající jeden
stupínek lepší, nebýt dvou vynechaných závodů z důvodů nemoci, a také incidentu
ze třetí bodované jízdy závodu v Sosnové u České Lípy, kdy dvě kola před cílem
Dominikovi, jedoucímu v té chvíli na prvním místě, po vzájemném kontaktu ohnul
zadní osu o kolo předjíţděný jezdec. S takto poškozenou motokárou nešlo jízdu
dokončit a těchto 25 bodů nám potom v konečném součtu moc chybělo, Tomáši
Horskému se první místo podařilo uhájit i před mocným Dominikovým finišem
v posledních závodech. Tyto události ale ke sportu patří, kromě schopností a
dovedností je potřeba i ono pověstné štěstí.
Je smůla, ţe jsme se z důvodů mého pracovního vytíţení nemohli zúčastnit
závěrečného závodu letošní sezony, kterým bylo světové finále třídy Easy 60
v italském Casttelletu. Zde má právo startu vţdy prvních deset jezdců
z jednotlivých národních šampionátů, letos se tohoto závodu zúčastnilo téměř 300
jezdců z 26 zemí světa.
Chybějící mezinárodní zkušenosti povaţuji nyní za Dominikovu největší slabinu,
proto bychom se rádi v příští sezoně, pokud to mé pracovní povinnosti dovolí,
zúčastnili alespoň jednoho ze závodů italského mistrovství. Jeho úroveň je totiţ
v kartingu nejlepší na světě, především díky početné jezdecké základně, velkému
mnoţství kvalitních tratí, krátké zimě a tím pádem dlouhé sezoně s mnoţstvím
závodů a hlavně proto, ţe většina firem zabývajících se výrobou motokár, jejich
komponentů a příslušenství, pochází právě z Itálie.
Další
informace
včetně
fotografií
najdete
na
stránkách
www.moravskypohar.info, www.autoklub.cz nebo www.gregorracing.cz .

www.easykart.cz,

Petr Stříteský
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BIBLE A MY
okresní kolo dějepisné soutěţe pro mládeţ v okrese Vsetín
se uskutečnilo ve středu 23. listopadu 2011 v kapli a prostorách školy pro sluchově
postiţené ve Valašském Meziříčí. Soutěţilo 95 ţáků a studentů ve všech čtyřech
věkových kategoriích, kteří postoupili ze základního kola. V historii konání soutěţe
jsme se v okrese zapojili jiţ po čtvrté. Po zahájení soutěţe ověřovali studenti a ţáci
své znalosti v biblických testech. Po ukončení písemného zadání soutěţe byl pro
soutěţící v tělocvičně historické budovy připraven zábavný program a občerstvení
v jídelně školy. Následovalo vyhodnocení testů. Soutěţící s nejlepšími výsledky
postoupili do veřejného finále, které probíhalo v kapli školy. Šestice finalistů dle
kategorií odpovídaly na otázky za bedlivé pozornosti odborné poroty a ostatních
soutěţících.
V první věkové kategorii zvítězil Káňa Šimon ze ZŠ Nedašov před Vozákovou
Kateřinou ze ZŠ Kelč a Sedlářovou Aneţkou ze ZŠ Salvátor ve Valašském
Meziříčí.
Ve druhé věkové kategorii se mezi vítězi umístila Schindlerová Kristýna ze ZŠ
Kelč, na druhém místě Ţilinská Kateřina ze ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí a
třetí místo obsadil Surý Vít ze ZŠ Nedašov.
Ve třetí věkové kategorii nejlepšího výsledku dosáhl Káňa Kristián ze ZŠ Nedašov
před Vrtalovou Kristýnou ze ZŠ Horní Lideč a Šenkeříkovou Kateřinou ze ZŠ
Nedašov.
Ve čtvrté kategorii soutěţili studenti SŠ. Na prvním místě skončila Vašků Alţběta
ze SŠ Vsetín a druhé místo patřilo Fialkové Ludmile ze SŠ Frenštát pod
Radhoštěm.
Všem vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při soutěţení v regionálním
kole.
Vítězové postupují do regionálního kola, které se koná 1. března 2011 na
Biskupském gymnáziu v Brně.
Moţná by vás mohlo zajímat několik informací z konání a průběhu letošního
ročníku soutěţe. V základním kole okresu Vsetín („a přilehlého okolí“) soutěţilo
691 ţáků a studentů ze 22 základních a středních škol.
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Soutěţící zastupovali tyto základní a střední školy:
Gymnázium Frenštát p/R, SŠ Vsetín, ZŠ Branky, ZŠ Dolní Bečva, ZŠ Frenštát p/R,
Tyršova; ZŠ Frýdlant n/O, Komenského, ZŠ Horní Lideč, ZŠ Jarcová, ZŠ Kelč, ZŠ
Krhová, ZŠ Kunovice, ZŠ Lidečko, ZŠ Loučka, ZŠ Loukov, ZŠ Masarykova, V.
M., ZŠ Nedašov, ZŠ Police, ZŠ Roţnov p/R, ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí, ZŠ
Valašská Bystřice, ZŠ Vsetín a ZŠ Zubří.
Sponzoři soutěţe: Empemont, s. r. o., Valašské Meziříčí; MÚ Valašské Meziříčí odbor školství; FÚ Valašské Meziříčí; Potraviny U Kubů, Kelč, p. Hlaváčová; KB,
a. s., pob. ve Val. Mez.; ČSS, Valašské Meziříčí, p. Tomášková J., obch. zástupce;
C. B. G. Impex, s. r. o., Val. Meziříčí, p. Skýpala M.; Knihkupectví, Valašské
Meziříčí, p. Adamec Z.; Pekárna VIVA, s. r. o., Kelč; Pekárna Lešňanka, s. r. o.,
Lešná; Cyrilovo pekařství, Hrachovec, p. Kundrátová; Charita Valašské Meziříčí;
Pneuservis Ţilinský, Val. Meziříčí; Reprotisk, p. Vaňurová Vlad., Valašské
Meziříčí.
Na závěr patří upřímné poděkování panu Mgr. Antonínu Lieblovi, řediteli školy pro
sluchově postiţené ve Valašském Meziříčí, jehoţ zásluhou se okresní kolo mohlo
uskutečnit v tomto zařízení. Zároveň bychom chtěli vyjádřit poděkování všem, kteří
se zapojili do soutěţe v základních kolech a také v kole okresním. Budeme velmi
rádi, kdyţ nám zůstanou nakloněni a aktivně se zapojí i v budoucnu.
Více informací o soutěţi naleznete na www.bibleamy.cz.
Zapsala: Ing. Drahomíra Holubová,
organizátorka okresního kola
**********************************************************************

Dne 6.ledna 2012 skončí pro Romana Večeřu
období dvou čtyřek a bude říkat – je mi 45 let !
Jeho dobří kamarádi mu přejí do dalších let
hodně zdraví, úspěchů v osobním životě …
…ať Tě humor a fyzická síla neopouští,
„kapitáne“ - cérky z týmu Ohnivé ženy
… ať Ti pádlo i nadále dobře sedí – spolupádlaři
z týmu Ohnivý dech
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Ohlédnutí za vánočními koncerty a ţivým betlémem

11.12.2011 dětský sbor „Carmina buona“ z Malenovic – foto p. Hýţa

18.12.2011 smíšený sbor Harmonia Hranice – foto p.Hýţa
26
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26.12.2011 Kelečská schóla – foto p. Hýţa

28.12.2011 Bukovinka- foto p. Hýţa
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24.12.2011 Ţivý betlém– foto p.Hýţa

Právní rubrika
Právní rubrika - o nájemních smlouvách po novele platné od 1.11.2011 - pokračování.

V minulé právní rubrice jsme napsali, že nový, v Poslanecké sněmovně
projednávaný, Občanský zákoník, obsahující i úpravu nájemních smluv, má
vstoupit, v platnost od 1.ledna 2014. Ano, je to tak. Do té doby bude platit úprava
nájemních smluv Občanského zákoníku z roku 1964 a jeho novely, o níž jsme
psali v minulé stati a dnes pokračujeme.
Novela, platná od 1.11.1011, nově ukládá nájemcům, aby při výkonu svých práv
dbali na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům
domu n e r u š e n ý výkon práv. Je to zřejmá reakce na opakované zprávy o
porušování klidu a pořádku v domech.
Nově je stanoveno, že j e d i n ý m nájemcem bytu, který mají manželé ve
společném nájmu se stane jeden manžel nejen v případě úmrtí druhého
manžela, ale i v případě, že manžel t r v a l é o p u s t í společné bydlení, jak
se ke škodě celé společnosti stává velmi častým jevem. Toto však neplatí u bytů
zvláštního určení.
Novela občanského zákoníku od 1.listopadu 2011 určuje, že nájem bytu
z a n i k á nejen p í s e m n o u d o h o d o u mezi nájemcem a pronajímatelem,
a písemnou výpovědí jednoho z nich, ale i j i n ý m způsobem stanoveným
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zákonem. To se týká nájmů vázaných na výkon určité práce. Nyní platí, že se
v případě ukončení výkonu určité práce z důvodů věku, zdravotního důvodu
nebo jiného vážného důvodu nájem nepromění na nájem sjednaný na dobu
neurčitou,
ale tak, že nájem s k o n č í uplynutím dvou let od doby kdy nájemce přestal
určité práce vykonávat. Současně bylo zrušeno ustanovení, které vymezovalo
pojem " vážný důvod ", z kterého přestal nájemce sjednanou práci vykonávat. To
znamená, že v případě neshody mezi nájemcem a pronajímatelem, bude nutné
věc řešit soudní cestou.
Nájemní poměr bytu může skončit v ý p o v ě d í s a m o t n é h o
pronajímatele nebo v ý p o v ě d í pronajímatele se s o u h l a s e m soudu.
Důvody, z nichž může pronajímatel nájem s á m v y p o v ě d ě t zůstaly
zachovány. Jde o pět důvodů :
1. Nájemce a osoby s ním bydlící hrubě porušují přes písemnou výstrahu dobré mravy.
2. Nájemce nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem
ve výši odpovídající trojnásobku nájmu a úhrad.
3. Má-li nájemce dva byty a nelze na něm spravedlivě požadovat, aby užíval jen jeden
byt.
4. Neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů, byt vůbec nebo jen občas.
5.Jde-li o byt zvláštního určení a nájemce mladší 70 let není osobou zdravotně
postiženou.

Nově zákon ukládá nájemci byt vyklidit do 15 dnů od zajištění přístřeší ne tedy
náhradního bytu nebo náhradního ubytování.
O výpovědi z nájmu platí: Výpověď musí být nájemci doručena. V písemné
výpovědi musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta a poučení o
možnosti podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu.
Nájemce je pak povinen byt vyklidit do patnácti dnů ode dne zajištění přístřeší.
To je významná změna - nejde již o zajištění náhradního bytu nebo náhradního
ubytování.
Se s o u h l a s e m soudu může pronajímatel nájem vypovědět:
1. Potřebuje-li byt pro sebe, manželku, vlastní děti, vnuky, zetě, snachu, rodiče a
nebo pro sourozence.
2. Má-li být s bytem nebo domem ve veřejném zájmu nakládáno tak, že byt nelze
užívat, nebo má-li být byt nebo dům opravován a nelze-li ho delší dobu užívat.
3. Byt stavebně souvisí s prostorami určenými k provozování obchodu nebo jiné
podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostor chce
tento byt užívat.
Výpověď v těchto případech musí být písemná, musí být doručena nájemci, musí být
uveden důvod výpovědi a lhůta ukončení nájmu. Pokud soud přivolí k výpovědi z
nájmu bytu, určí délku výpovědní lhůty a rozhodne o povinnosti byt vyklidit. V tomto
případě je pak pronajímatel povinen nahradit nájemci stěhovací náklady.

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

SŠ zemědělská a přírodovědná
Roţnov pod Radhoštěm
 4leté maturitní obory:
AGROPODNIKÁNÍ
 zaměření : Chov koní a zvířat
Zpracování zemědělských
produktů
 3letý učební obor:
ZEMĚDĚLEC – farmář

EKOLOGIE A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 zaměření : Geoinformační systémy a
pozemkové úpravy

Den otevřených dveří – 13. a 14. 1. 2012
Telefon : 571 654 392, e-mail: info@szesro.cz ; http: www.szesro.cz

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
PRODÁM STAVEBNÍ MÍSTO PŘÍMO POD KOSTELEM.
Na pozemku stodola a všechny sítě.
Výhodná cena: 300.000,- Kč
Telefon: 605 200 265
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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
45 let
Roman Večeřa

Kelč

60 let
Zdeněk Porazil

Kelč

65 let
Josef Neradil
Marie Kubešová
Jiří Dorogy
Ferdinand Hradil
Bohumil Kopečný

Němetice
Kelč
Kelč
Kelč
Babice

80 let
Jaromír Plesník
Zdeňka Ryšková
81 let
Jan Vaculík
Jan Kohn
Marie Novosadová

Zdenka Orlová

Lhota

82 let
Marie Jiříčková

Kelč

83 let
Vlasta Ivanová

Kelč

84 let
Josef Mertlík

Kelč

85 let
Vlastimil Klabačka

Kelč

87 let
Anna Pavlíková

Komárovice
Kelč

88 let
Ludmila Kunovská

Kelč
Kelč
Němetice

89 let
Marie Mikesková

Komárovice
Němetice
Komárovice

Narození
Daniel Kunovský
Jonáš Syryčanský
Lukáš Pajdla
Karel a Tomáš Jiříčkovi

Úmrtí
Marie Stříteská
Zdenka Krasňáková
Jaroslav Perutka

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Němetice
Kelč

91 let
90 let
80 let
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