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Úvod
Vážení spoluobčané,
právě nastává nejkrásnější období roku – Vánoce. Pár dnů klidu a míru, na něž se
těšíme již několik měsíců. Jakmile ozdobíme stromeček, pustíme koledy a
rozdáme dárky, obklopí nás zvláštní hřejivý pocit, který přichází právě jen o
Vánocích. Byl bych rád, kdybychom tento krásný pocit nesdíleli sami, nýbrž
společně s rodinou a přáteli. Nikdo by o Vánocích neměl být sám. Vánoce jsou
rodinné svátky a co je krásnějšího než štědrovečerní tabule, u níž se sejde celá
rodina.
Ale vánoční svátky jsou nejen časem pro rodinná setkání, je to i vhodná doba
pro přátelské posezení se sousedy a známými. Proto doufám, že se, jako každý
rok, všichni potkáme na Živém betlému a společně tak oslavíme příchod Ježíška.
Rád bych také občanům připomněl, že i v tomto roce se můžete těšit na
mikulášskou nadílku na náměstí, tentokrát pod vedením kelečských skautů, i na
adventní koncerty.
Tento Zpravodaj je posledním letošním vydáním. Proto mi dovolte, abych
všem popřál krásné a spokojené vánoční svátky, zvláště pak dobrou pohodu. Do
nového roku všem hodně úspěchů. K životu však není třeba jen úspěch, ale i
zdraví, pěkné rodinné zázemí a dobré vztahy, jak v rodině, tak ve společnosti a na
pracovišti.
Ing. Karel David
starosta

Krásné Vánoce, hodně zdraví a mnoho úspěšných dní
v novém roce přejí všem občanům Kelečska
zaměstnanci Městského úřadu a redakční rada.
PF 2012
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Vážení spoluobčané kelečští, bratři a sestry v Kristu, přijměte prosím v tomto
předvánočním čase pozdravení a adventní zamyšlení z kelečské fary.
Po letošním krásně slunečném a teplém podzimu přišla i do našeho města mrazivá
rána a v zimním čase vstávají už i školáci ještě za tmy. Zimu a tmu spojovali
Evropané odedávna s panstvím smrti. Od chvíle, kdy pozorováním oblohy a dějů v
přírodě dokázali odhadnout dobu zimního slunovratu, oslavovali tento okamžik –
uprostřed zimního ročního období, jako obrat k lepšímu, jako naději na život.
Jistěže na konci prosince na sever od Alp mrznout nepřestalo, ale tím, jak přibývalo
minut slunečního svitu, mohlo být jaro očekáváno se stále vzrůstající nadějí na
teplé a slunečné dny.
V křesťanské éře naše národa, po příchodu hlasatelů víry ze Soluně, od kterého za
rok uplyne 1150 let, překrylo očekávání zimního slunovratu slavení Narození Ježíše
Krista, Božího Syna. Příchod dítěte Ježíška na svět se pro ty, kdo věří v Lásku a
očekávají Boží pomoc, stává příslibem blížící se záchrany. Vždyť toto dítě bude
jednou nejen slavným kazatelem a nespravedlivě popraveným odsouzencem, ale
především velikonočním Vítězem nad smrtí.
Na tak velikou událost se křesťané poctivě připravují. V prosincových dnech
čtyřtýdenního adventu přicházejí na ranní mši svatou ještě za tmy dospělí i děti s
lampičkami, aby začínali zpěvem „Rorate coeli“ - rosu dejte nebesa, to značí
„Bože, pošli nám zachránce“. Vyvrcholením adventní přípravy je nám předvánoční
svatá zpověď, ze které každý upřímně litující odchází očištěný ze všech svých vin.
Všem křesťanům naší farnosti ze srdce přeji, ať dobu adventní přípravy prožijí tak,
že se o Vánocích těm, které potkají, stanou důvodem k naději, že Zachránce je
blízko.
o. Jan Bleša, farář

Městský úřad informuje

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Kelč dne 26.10.2011
– Rada

bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 30.9.2011 a předává ji
k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 5/2011 dle
předloženého návrhu.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy se Zlínským krajem č. D/1838/2011/KH o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 9.000,- Kč na výdaje
spojené s činností jednotky dobrovolných hasičů Kelč v roce 2011 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
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– Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-8008644/002
s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín k pozemkům města Kelč parc.č. 251/2 a 1325 v k.ú. Kelč –
Staré Město ke stavbě „Kelč, p.č. 143/2 – Richtar NNK“ a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
– Rada vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 176 ostatní plocha
v k.ú. Kelč – Staré Město o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude stanovena
v geometrickém plánu).
– Rada bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města Kelč za rok
2011 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou QUANTUM CZ s.r.o.,
Slavíkova 1744/22, Ostrava – Poruba na přípravu a zajištění výběrového řízení veřejné
zakázky „Likvidace komunálního odpadu ve městě Kelč“ a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
– Rada schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení veřejné zakázky
„Likvidace komunálního odpadu ve městě Kelč“ včetně seznamu uchazečů oslovených
k podání nabídky.
– Rada provedla hodnocení nabídek na opravy místních komunikací „Podzámčí“ a
„Na Valech“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ALPINE CZ,
s.r.o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Luborem Pitrunem – Elektronika, Kelč 244
na akci „Doplnění stávajícího otopného systému a Web server v Kulturním domě
v Kelči“.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. UZSVM/OVS/2570/2011-OVSM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště Ostrava k pozemkům státu parc.č. 2051/78 v k.ú.
Kelč – Nové Město a parc.č. 1312/1 a 1312/38 v k.ú. Kelč – Staré Město ke stavbě
„Zasíťování stavebních parcel v lokalitě státního statku v Kelči – 1. etapa“ a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
– Rada pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci v rámci Místní akční skupiny
Kelečsko Lešensko Starojicko z výzvy SZIF na výstavbu dětských hřišť v Němeticích a
Komárovicích.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 017/2011 s VACULA – Servis, s.r.o.,
Samostatnost 1181, Holešov na provádění zimní údržby místních komunikací v Kelči,
Lhotě a Babicích dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise pro výběrové řízení veřejné zakázky „Likvidace komunálního odpadu ve městě
Kelč“ dle předloženého návrhu.
– Rada bere na vědomí požadavek vedení ZŠ Kelč na nové vybavení učebny
informatiky a doporučuje zastupitelstvu ke schválení poskytnutí dotace na zafinancování
této akce.
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Svoz tříděného odpadu v prosinci 2011
Plasty
Sklo

15. prosince
30. prosince

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory na Městském úřadu Kelč
v prosinci 2011 a v 1.čtvrtletí 2012
PROSINEC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

středa
středa
středa
středa

28.12. 2011
25.1. 2012
29.2. 2012
28.3. 2012

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

Veškeré záležitosti můžete také vyřídit na referátu státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny :
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod
úterý, čtvrtek
8.00 – 13.00 hod
pátek
8.00 – 13.00 hod - pouze příjem nových žádostí
Telefon ÚP ČR Valašské Meziříčí : ústředna 950 173 711.

Městský úřad Kelč - evidence OP
Upozorňujeme občany, že od 1.1.2012 budou zavedeny elektronické občanské průkazy ,
tzv. e-OP v rámci rozšíření projektu CDBP.
Z tohoto důvodu končí podávání žádostí o vydání občanských průkazů u nepověřených
úřadů.
Od 1.12.2011 bude nutné žádost podat u Městského úřadu ve Valašském Meziříčí,
Zašovská 784, oddělení evidence OP. Do 14.12.2011 budou přijímány žádosti
s fotografií na stávající typ OP, od 15.12.2011 se již bude fotografovat přímo na
Městském úřadě ve Valašském Meziříčí.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
Cena vodného a stočného pro rok 2012 s platností od 1. ledna 2012:
Cena v Kč/m3
Vodné
Stočné
Vodné + stočné

Bez DPH
36,80 Kč
26,60 Kč
63,40 Kč

Včetně 14% DPH
41,95 Kč
30,33 Kč
72,28 Kč

Žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31.12.2011 stavy svých vodoměrů, protože
budou stanoveny technickým propočtem.
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Kultura
JUNÁK – svaz skautů a skautek Kelč
a divadelní soubor ČTYŘLÍSTEK
Vás zvou na pohádku

VYMĚNĚNÁ PRINCEZNA
s mikulášskou nadílkou

V neděli 4. prosince 2011 v 14.00
KD Kelč
Občerstvení zajištěno!

Vstupné dobrovolné!

Osoby a obsazení:
Kačenka – Dáša Horáková
Král Bonifác – Laďa Žalmánek
Princezna Milka – Klárka Pastrnková
Princ Lubomír – Jirka Hlavica ml.
Kryšpín – Tomáš Graja
Čert Bubla – Martin Hlavica
Lucifer Ťuťma – Staňa Hlavica
Čert Rákoska – Jirka Kundrátek

Čert Hudra – Jirka Hlavica st.
Čert Lenoušek – Verča Vlčková
Čert Babráček – Štěpán Hlavica
Čert Kaněčka – Kristina Pastrnková
Slepička Kdákalka – Honzík Vlček
Poslové krále – Filip Mede, Dorča
a Iva Hlavicovy

Režie : BŘEŤA VLČEK

Texty sledují : Terka a Dorča
Hlavicovy

TĚŠÍME SE NA VÁS !
(Příjem dárků od 11.30)
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
se koná v pondělí 5.12.2011 v 17 hod
na náměstí v Kelči.
Program:
- nadílka mikulášských balíčků pro děti do 12 let
- rozsvícení vánočního stromu
Upozornění:
Mikulášské balíčky budou dětem předány po předložení žetonu, který bude
k vyzvednutí na Městském úřadě v Kelči od pondělí 28.11.2011 (pouze pro
děti do 12 let – nar. od roku 1999).

ŽIVÝ BETLÉM
24.12.2011 ve 12 hodin
na náměstí v Kelči

VÁNOČNÍ KONCERT
Dne 28.12.2011 v 17 hod v kostele sv. Petra a Pavla
zahrají a zazpívají tradiční lidové písně a koledy
Cimbálová muzika BUKOVINKA,
Pěvecký sbor JADERNIČKY,
Valašský soubor RUSAVA
a cimbálová muzika ZUŠ Bystřice pod Hostýnem.
Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni.
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Koncerty v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči v období adventu a Vánoc:
Vážení spoluobčané a farníci, srdečně Vás zvu za všechny vystupující a
organizátory na dva adventní a dva vánoční koncerty, které proběhnou ve farním
kostele sv. Petra a Pavla:
V neděli 11.12. v 15:00 h. vystoupí s adventním programem dětský sbor
„Carmina buona“ z Malenovic .
V neděli 18.12. v 16:00 h. zazpívá smíšený sbor Harmonia Hranice průřez ze
svého repertoáru od klasických skladeb až po spirituály.
Na sv. Štěpána 26.12. v 15:00 h. si tradiční vánoční vystoupení připravuje
Kelečská schóla a ve stejný den v 17:00 h. vystoupí ve filiálním kostele v
Kladerubech historická hudební společnost CAMERATA s pásmem koled.
Ve středu 28.12. zahraje a zazpívá cimbálová muzika Bukovinka tradiční lidové
písně a koledy.
o. Jan Bleša, farář

SDH KELČ
pořádá zábavu se skupinou

TAKZATRUP a FUNNY & FANY
Host večera skupina

CI…N.

KDY: 25.12.2011 od 20:00
KDE: Kulturní dům Kelč
Vstupné: 70 Kč
Připravujeme – plesy v roce 2012:
14.1. 2012
20.1. 2012
28.1. 2012
5.2. 2012
10.2. 2012
17.2. 2012
24.2.2012
3.3.2012

Myslivecký ples
Skautský ples
Farní ples
Karneval MŠ
Studentský ples Obchodní akademie
Hasičský ples
OS Anděl – 10.výročí
Ples TJ Kelč
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Program Kina Kelč na měsíc prosinec 2011
Milí filmoví diváci,
v posledním měsíci v roce jsme pro vás připravili filmy, které vás jistě zaujmou.

Neděle 4.prosince v 18hod.
SUPER 8
Když se skupina teenagerů rozhodne na kameru "super osmičku" natočit zombie
horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější,
než zamýšleli.
Americký film s českými titulky, 112 min., vstupné 43Kč.

Neděle 11.prosince v 18hod.
BASTARDI II
Rok po uvedení prvního dílu tady máme pokračování kontroverzního českého
filmu. Začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Někteří jsou
přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří žáků ...
Český film, 95min., vstupné 45Kč

Neděle 18.prosince v 18hod.
NÁKAZA
Superhvězdně obsazený akční thriller o souboji se zákeřnou nemocí ohrožující
lidstvo. Vzduchem se šířící virus zabíjí během několika dnů a zasahuje celý svět.
Přežije lidstvo, nebo se s hlasitým rámusem odporoučí do propadliště evolučních
dějin ?
Americký katastrofický film s českými titulky, vstupné 45Kč.

Na leden 2012 připravujeme: Saxana a lexikon kouzel, Johnny English se vrací,
Obhájce, Moje krásná učitelka.
Přejeme všem filmovým divákům a našim příznivcům krásné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví a úspěchů v novém roce a těšíme se na setkání s vámi při
filmových novinkách v roce 2012.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
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Sport

Florbalový klub TJ Teiwaz Kelč
Olomoucký přebor – divize B.
3.kolo
TJ Sokol Kostelec na Hané – HK vs. FbŠ TJ Teiwaz Kelč 3:8 (1:5,1:1,1:2)

Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: M. Vraj (Hloch), M.Drozd (Kubín),
Hloch (Barfus), Hloch, M. Drozd (Pivovarčík), M. Drozd (Kubín), M. Vraj
(Barfus), Hloch (M. Vraj)
Ve třetím kole se střetl tým Teiwazu s druhým týmem v tabulce - Kostelcem
na Hané. Tým Teiwazu vstoupil do utkání velmi zodpovědně a co víc,
proměňoval svoje šance. První třetina byla v jasném podání mužstva Kelče. Ve
druhé třetině mužstvo Kelče polevilo a tým Kostelce se naopak začal více
pohybovat po hřišti. Tým Teiwazu může být rád, že dostal “jen“ jednu branku.
Hned na začátku třetiny se trefil Marek Vraj a uklidnil tak celý tým Kelče,
který si zápas už nezkomplikoval a důslednou hrou dohrál závěrečnou část.

4.kolo
Fbš TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Cannibals Lipník 4:2 (3:0,0:1,1:1)

Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: Barfus, M.Vraj (Hloch), M. Vraj
(Hloch), Barfus (M. Vraj)
Další zápas sehráli hráči Teiwazu s posledním týmem - Lipníkem. Tým Lipníka
navíc přijel jen s osmi hráči do pole, a tak se zdálo, že vše hraje ve prospěch
Kelče. Zkušený tým Lipníka ale nedal nic týmu Kelče zadarmo a v průběhu
zápasu se stal víc než rovnocenným protivníkem. Po první třetině by nikdo
nečekal, že by mužstvo Kelče mělo mít sebemenší problém zápas dotáhnout
do vítězného konce, ale druhá třetina patřila jednoznačně týmu Lipníka.
Mužstvo Kelče ve druhé třetině hrálo od 4. do 9.minuty v oslabení, když byli
postupně přísně vyloučeni 3 hráči Teiwazu. Na začátku třetí třetiny se vývoj
zápasu nezměnil, Lipník stále diktoval tempo a ve 3.minutě už snížil na rozdíl
jedné branky. Po téhle brance se konečně tým Kelče probral a obrannou hrou
už nepouštěl tým Lipníka do větších šancích. V posledních minutách drželi
hráči Kelče míček na svých florbalkách a neumožnili tak mužstvu Lipníka tlak
na branku Kelče, ani zkusit hru bez brankáře.
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5.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. BOTANICO PROCYON MANUFACTURE 5:3(2:1,1:0,2:2)

Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: Hloch (Barfus), Kubín, M.Vraj (Barfus),
Hloch (Barfus), Pivovarčík
V 5.kole se střetl tým Teiwazu s BOTANICOU, která měla stejný počet bodů
v tabulce jako Kelč. Mužstvo Kelče nezačalo vůbec dobře, když už po
18sekundách, po hrubé chybě ve svém obranném pásmu prohrávalo 0:1. Rychlý
obdržený gól s týmem nezamával a v první třetině měl častěji míček na svých
holích a diktoval tempo hry. Kelečští hráči stačili do konce první části skóre
otočit a do druhé třetiny šli s náskokem jedné branky. V druhé třetině
v pohodě hrající Kelč častěji střílela na branku BOTANICY a po mnoha
šancích vstřelila další branku a zvýšila své vedení. Viditelně nervózní mužstvo
BOTANICO, nevědělo, co má hrát na dobře kombinující mužstvo Kelče a
zmohlo se jen na zbytečné fauly a vesměs poslední třetinu odehrál
v oslabení.

6.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBK Olomouc 3:6 (1:3,1:2,1:1)

Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: J.Vraj (Hloch), Pivovarčík (Kubín),
M.Vraj (Barfus)
Vítěznou sérii čtyř výher v řadě utnul Teiwazu mladý běhavý tým Olomouce.
Úvod zápasu se opět Kelči nepovedl a po dalších hrubkách a nepozornosti
některých hráčů prohrával v 5.minutě už 0:3! Hráči Kelče se dostávali do
zápasu pomalu a dobře hrající Olomouc dál pokračovala ve své hře. Po
menších krůčcích se hra Kelče zlepšovala, když i místy zatlačila Olomouc do
obranného pásma. Tým Teiwazu vložil všechny své síly do útoku a několikrát
nebezpečně ohrozil branku soupeře, ale brankář Olomouce odolával i s pomocí
brankové konstrukce. Vyčerpaný tým Teiwazu stačil jen snížit v závěru na
3:5, ale dobře pohybující se Olomouc, si zbylých pár minut do konce
pohlídala. V tomhle utkání rozhodla první pětiminutovka, kde hráči Kelče
darovali Olomouci 3branky!
Muži Kelče nadále drží krásné 3.místo v Olomouckém přeboru, v dalším kole
se střetne TJ Teiwaz Kelč s prvním týmem – Spartakem Přerov D. Více
informací o klubu naleznete na internetových stránkách www.fbsteiwaz.cz .
Marek Hloch
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FOTBAL
MUŽI
Podzimní část sezony 2011/2012 včetně jedné předehrávky má fotbalový A tým úspěšně
za sebou a může se tak uložit k poměrně klidnému zimnímu spánku. Konečné třetí místo
s tříbodovou ztrátou na vedoucí Fryšták totiž není vůbec k zahození. „V soutěži i v
poháru se nám dařilo a fotbal celkově dostal určitou tvář. Některé zápasy nebyly podle
mých představ, ale doufám, že kluci si teď dobře odpočinou a v zimě dobře potrénují.
Vše se ale rozhodne až na jaře,“ zhodnotil fotbalový podzim trenér mužstva Zbyněk
Vinklar. Třetí příčku ve III. třídě hájí také rezerva Kelče, coby nováček - pozitivní
překvapení soutěže. O hodně hůř však dopadlo družstvo dorostu, které je v krajské
soutěži po třinácti zápasech až předposlední.
29.10. Kelč A – Kostelec u Holešova 2:3 (1:1)
Kelečskou sérii osmi zápasů bez porážky utnul až Kostelec u Holešova. Jeho vítězství
v Kelči bylo ale do značné míry šťastné. Vždyť ještě v 87. minutě prohrával. Hosté se
však na rozdíl od několika svých předchůdců favorita nezalekli a na kelečském hřišti
předvedli nebojácný fotbal. Do vedení šla navzdory několika promarněným šancím
domácí Kelč. Míč po učebnicové akci doputoval až k Martinu Pastrnkovi, který jej
z voleje poslal do prázdné brány. Nenudil se ale ani brankář domácích Tomáš Hrdlička,
který v poslední minutě prvního poločasu přece jen inkasoval. V 2.poločase strhla Kelč
vedení opět na svou stranu, když krásnou střelou skóroval Škařupa. Další góly i přes
velké šance ale domácí nepřidali. V 88. minutě tak přišel trest a po komunikačním šumu
obrany s gólmanem Hrdličkou následovalo překvapivé vyrovnání. Ani toho se ale
kanárci nakonec nedočkali. Poslední centr do jejich šestnáctky proměnil hostující útočník
ve tři body a zahájil gejzír radosti celého kosteleckého vyslanství. Naopak omráčené
Kelči zbyly jen oči pro pláč.
5.11. Kelč A – Březnice 1:0 (0:0)
Těsné, nicméně o to cennější vítězství. Kelč šla po celý zápas za vítězstvím, dlouho se
ale střelecky nemohla prosadit. Když se to v 65. minutě podařilo Jarkovi Machačovi,
vypukla mezi domácími obrovská euforie. Kanonýr Jarek Machač mohl později jistit
výhru střelou do prázdné brány, cíl ale tentokrát minul. Přesto se kelečští borci konečnou
výhrou revanšovali za první zápas sezony, který právě v Březnici o gól prohráli.
„Za celou podzimní část jsme uhráli jediný výsledek 1:0 a právě tento zápas považuju za
jeden z nejlepších. Kluci ten zápas odehráli naplno až do konce. Na týmu byla vidět
obrovská morální síla. Utkání jsme mohli i prohrát, o to více si cením toho, že jsme
uhájili vítězství,“ řekl k poslednímu duelu trenér Zbyněk Vinklar.
S dosavadním průběhem sezony musel být spokojený také kouč B týmu mužů Pavel
Vinklar. Ten v závěrečném hodnocení uvedl, že nikdo od jeho svěřenců v nováčkovském
ročníku nečekal boj o postup, budou ale muset zapracovat hlavně na přístupu k tréninku.
Obecně však první část tohoto ročníku hodnotil pozitivně, a to i přesto, že jeho tým
v posledním utkání podlehl Lačnovu vysoko 1:4.
Pavel Mašlaň
Více na www.fotbal-kelc.cz
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STARŠÍ ŽÁCI
Výsledky:
Kelč : Střítež n.B
Vigantice : Kelč
Jablůnka : Kelč
Kelč : Val.Meziříčí B
Choryně : Kelč
Kelč : Dolní Bečva
Kelč : Podlesí

Tabulka:
Tým

1:2 (0:0)
3:7 (1:1)
7:3 (3:0)
1:10 (0:3)
4:1 (1:1)
3:0
5:1 (2:0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Záp

+

0

-

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
4
3
2
2
2
1

1
0
1
0
1
0
0
1

0
1
2
4
4
5
5
5

Val.Meziříčí B
Jablůnka
Choryně
Kelč
Dolní Bečva
Střítež n. B.
Podlesí
Vigantice

Skóre

39 : 7
48 : 12
21 : 21
21 : 27
10 : 22
15 : 20
15 : 38
16 : 38

Body

19
18
13
9
7
6
6
4

MLADŠÍ ŽÁCI

Výsledky:

Tabulka:
Tým

Kelč : Vigantice
Vidče : Kelč
Kelč : Val.Bystřice
Zubří : Kelč
Kelč : Krhová
Poličná B : Kelč
Kelč : Loučka
Hrachovec : Kelč
Zašová : Kelč

5:1
3:2
8:3
2:2
17:0
1:1
6:1
1:3
0:3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poličná B
Hrachovec
Kelč
Vidče
Zašová
Zubří
Loučka
Vigantice
Val. Bystřice
Hutisko
Krhová

13

Záp

+

0

-

10
10
9
10
10
10
10
10
10
9
10

7
7
6
6
6
4
4
4
4
3
0

1
1
2
1
0
1
0
0
0
0
0

2
2
1
3
4
5
6
6
6
6
10

Skóre

38 : 12
41 : 18
47 : 12
29 : 16
35 : 13
26 : 38
30 : 32
31 : 34
40 : 50
21 : 29
4 : 88

Body

22
22
20
19
18
13
12
12
12
9
0
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KUŽELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2011-2012
Výsledky 5. - 8. kola :
Bylnice
Kelč
3:5
Kelč
Otrokovice B
8:0
Machová B Kelč
3:5
Kelč
Chropyně
6,5 : 1,5
Tabulka po 8. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2408 – 2418
2523 – 2355
2524 – 2538
2539 – 2420

45,5 : 18,5
42,5 : 21,5
48,5 : 15,5
43 : 21
39,5 : 24,5
36,5 : 27,5
34 : 30
26 : 38
31,5 : 32,5
27 : 37
25 : 39
24 : 40
15 : 49
10 : 54

2555
2481
2532
2505
2556
2465
2471
2390
2500
2396
2421
2389
2346
2301

Severomoravská divize dorostu 2011 – 2012
Výsledky 4.-7. kola:
Kelč
Rýmařov
8:0
1238 – 1035
Poruba
Kelč
0:8
1105 – 1196
Zábřeh
Kelč
6:2
1255 – 1187
Kelč
Opava
8:0
1226 – 1145
Tabulka po 7. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zábřeh
Kelč
Rýmařov
Opava
Sedlnice
H. Benešov
Ostrava Poruba
Jeseník
Šumperk
Rýmařov B

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

48 : 8
42 : 14
35 : 21
36 : 20
28 : 28
24 : 24
26 : 30
14 : 34
13 : 43
6 : 50

1238
1193
1167
1178
1174
1068
1147
1159
1052
982

2
2
2
2
13
13
12
12
12
10
9
7
6
6
6
6
0
0

2
2
0
2

13
11
10
9
7
7
6
2
2
1

Muži hrají další zápas 25.11. a 16.12. vždy v pátek v 17 hodin.
Dorost hraje v neděli 20.11. v 10 hodin.
Josef Gassmann
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Mateřská škola informuje
Předvánoční čas,
už je tady zas.
Přišel opět po roce,
ohlašuje Vánoce.
Příroda už je připravena k zimnímu spánku a u nás v mateřské škole jsou v plném
proudu přípravy na Vánoce. Ve všech třídách jsou vyrobeny a nazdobeny adventní
věnečky a každé dítě ví, že až zapálíme čtyři svíčky, budou tady Vánoce. S výrobou
adventních věnců nám
28. listopadu již tradičně pomáhali žáci Odborného učiliště v Kelči. V listopadu se
také uskutečnila v mateřské škole „keramická dílna“ pod vedením pana Zdeňka
Švehlíka, kde si děti za pomoci rodičů vyrobily z hlíny vánočního kapříka. Výrobek
se musí ještě vypálit v keramické peci a potom si ho ty děti, které se akce zúčastnily
odnesou domů.
V pátek 2. prosince k nám přijede Divadélko SMÍŠEK s pohádkou „O zatoulané
sněhové vločce“ a příběh bude o tom, jaké by mohly být Vánoce bez sněhu.
V úterý 6. prosince nás navštíví ve školce Mikuláš se svým doprovodem a
nadílkou.
Na čtvrtek 15. prosince připravujeme ve všech
třídách vánoční posezení s rodiči. Děti se už
teď učí koledy a básničky, vyrábí vánoční
ozdoby a dárečky, budou pomáhat také
s pečením a zdobením perníčků. Společně si
vytvoříme sváteční atmosféru, o kterou se s
rodiči podělíme.
V pondělí 19. prosince se uskuteční ve 3. třídě
u „Berušek“ vánoční tvoření v podobě dílny,
kterého se mohou zúčastnit i rodiče.
V úterý 20. prosince zahrají paní učitelky dětem „Vánoční pohádku“ u
rozsvíceného stromečku, kde si potom děti rozbalí dárky, které jim zůstanou
v mateřské škole. Bude tam také malý dárek pro každého.
A pak už přijde zas, ten očekávaný vánoční čas.
Krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a splněných přání v roce 2012 přeje za celý
kolektiv Mateřské školy v Kelči.
Svatava Dohnalová, ředitelka
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Základní škola informuje
Nicolas Winton – Síla lidskosti
Ve čtvrtek 3. listopadu se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili výchovně vzdělávacího programu
určeného pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol, který byl věnován
významné osobnosti moderních dějin, Angličanu Nicolasi Wintonovi, jehož jméno bude
navždy spojeno se záchranou stovek židovských dětí.
Během devadesátiminutového programu viděli žáci dokumentární film, v němž hlavní
roli hraje právě Nicolas Winton, který těsně před vypuknutím války, od jara do konce
srpna r. 1939, dokázal z Protektorátu Čechy – Morava zachránit 669 dětí (českých,
slovenských rakouských, německých), které pocházely z židovských rodin. Winton v
pravý čas vycítil hrozbu blížícího se nebezpečí pro tyto děti a jejich rodiny, a proto než
vypukla válka, obětoval nesmírné množství času a úsilí, aby tyto děti zachránil. Všem
našel převážně ve Velké Británii náhradní rodiny a osobně je tam vlakem dopravil.
Samotné téma filmu bylo velmi zajímavé a na autentičnosti a působivosti mu přidala řada
dobových záznamů a aktuálních rozhovorů buď přímo s Wintonem nebo s některým z
tzv. Wintonových dětí. Tak si totiž zachráněné děti, dnes samozřejmě dospělí (a není
jich již mnoho), říkají.
Tento hraný dokument jako první český film získal prestižní ocenění americké filmové a
televizní akademie EMMY AWARD.
Po projekci filmu následovala krátká přednáška o siru Nicolasi Wintonovi, osobní
postřehy organizátora této akce p. Tulise ze setkání s N. Wintonem, aktuální informace o
Nobelově ceně míru, o kterou příznivci N. Wintona pro tohoto muže již od roku 2008
usilují, ale zatím bezúspěšně.
Tento pořad výrazně doplnil výuku školního dějepisu a poukázal také na aktuálnost boje
proti rasismu i v dnešní době.
U žáků se setkal pořad s velmi kladným ohlasem. Pro ilustraci uvádím několik názorů
našich žáků a žaček:
„Divil jsem se, že se vůbec do něčeho takového pustil. Zachoval se jako chlap“. 8. tř.
„Film se mi líbil. Moc takové dokumenty ráda nemám, protože mě obvykle nudí a nebaví,
ale tenhle podle mě nudný nebyl a bavil mě. Bylo to hezky natočené, dojemné a půlka
kina to probrečela.“ 8. tř.
„Bylo to zajímavé. Niki Winton mi připadal v tom filmu jako hodný, skromný pán,
protože se nikomu ani nezmínil, že ty děti zachránil, než na to přišla jeho žena. Zajímavé
bylo, jakou ti lidi měli víru, že ty svoje děti dali člověku, kterého ani neznali. Myslím, že
se dožívá takového věku díky všem těm zachráněným lidem.“ 9. tř
Poznámka: Nicolas Winton letos oslavil 102 roky.
„ Bylo to zajímavý, zaujalo mě to. Je úžasný, že jeden člověk může zachránit tolik lidí.“
9.tř.
„Je to borec, ten Nicolas.“ 9. tř.
„Bylo to super. Kdy pojedeme znovu?“ 8. tř.
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Přírodovědný klokan 2011/2012
Tato soutěž je určena žákům 8. – 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníku SŠ. Test obsahuje
úlohy z oblasti přírodních věd a nahlédnout na ně můžete na stránkách
httpl:/www.kag.upol.cz/prirodovedny klokan/předchozi.html. Najdete tam úlohy
z let minulých.
K nejúspěšnějším řešitelům patří v 8. třídě Pavel Valenta, Lukáš Orava a Viktor
Adamík, mezi deváťáky byl nejlepší Josef Štrba, 2. místo obsadil Ondřej Málek a
na 3. místě se umístila Markéta Pastrnková a Pavlína Jiříčková.

Koncert
Možná většina našich především starších žáků nevěřícně kroutila hlavou, když
objevila na nástěnce školy plakát cimbálové muziky Réva s údaji o chystaném
koncertu pro naši školu. Asi to jako děti rocku a popu a heavy metalu a rapu
považovaly za úplný nesmysl a možná si říkaly, že se asi ve škole někdo pomátl.
My máme jít na cimbál?
Středu, 9. listopadu, možná považovali za ztracený den. Jaké však bylo jejich
překvapení, když se na pódium kulturního domu vyhoupla skupina dobře
vypadajících mužů (v moravských krojích) a začali perfektně hrát a zpívat.
Hudební vystoupení bylo zážitkem. Vedle Vltavy Bedřicha Smetany zazněla
písnička skupiny Kabát, do toho řada lidovek, no prostě procházka hudebními
žánry, to vše za zvuku cimbálu, houslí, violy, kontrabasu, klarinetu a saxofonu.
Opravdu vydařená akce.

Preventivní programy
8. listopadu absolvovali páťáci program Prevence kouření. S paní lektorkou si
povídali o tom, proč lidé začínají kouřit, jaký vliv má kouření na lidský
organismus, zkoušeli si modelové situace, jak odmítnout nabízenou cigaretu atp.
15. listopadu jsme pro čtvrťáky připravili ve spolupráci s odborným lektorem
program Jak se bránit násilí. Jednalo se o praktický nácvik reakcí na nadávky, na
posmívání, děti vyslechly příběh, na němž pak společně rozebíraly chování aktérů.
I další program měl ryze praktický charakter. Osmáci se zapojili do programu
Život v závislosti. Ten jim ukázal, jak závislost ničí osobnost člověka, jak
poznamenává jeho soukromý i profesní život. Vše bylo doprovázeno autentickými
informacemi o závislosti a vlastními zkušenostmi přednášejícího.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
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Odborné učiliště informuje

Projektové aktivity na Odborné učiliště v Kelči.
Školní rok 2011/2012 se blíží ke konci první čtvrtiny. Všichni žáci, učitelé i ostatní
pracovníci školy plní každodenní pracovní, vyučovací a jiné povinnosti, kterých jako
každý rok není málo. Od prvního září zahájilo všech pět oborů výuku podle nových
Školních vzdělávacích programů individuálně zpracovaných na základě specifických
podmínek školy. Zahájili jsme druhý rok existence a výuky ve Dvouleté škole praktické,
rozšířili jsme spolupráci s regionálními firmami v rámci odborného výcviku, zvýšili jsme
podíl žáků na individuálních praxích u firem, organizací a institucí, pokračujeme
v meziučilištní reprezentaci školy a také města Kelče v odborných a sportovních
soutěžích.
Mimo výše zmíněné pravidelné aktivity se zapojujeme do projektů v rámci evropské
spolupráce a projektů s využitím zdrojů z Evropské unie. V měsíci září jsme úspěšně
ukončili dvouletý projekt mezinárodní spolupráce s partnerskými školami z Německa,
Maďarska a Slovenska. Další akcí je projekt v rámci Operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost, zaměřený na žáky základních škol praktických s názvem Žáci
se speciálními vzdělávacími potřebami a trh práce. Obsahem aktivit je především pomoc
žákům partnerských škol z Bystřice pod Hostýnem, Rožnova pod Radhoštěm, Vsetína,
Valašského Meziříčí a Halenkova při výběru budoucího povolání. Prostřednictvím
„pracovních dní“ na našem učilišti umožňujeme těmto žákům první konkrétní kontakt
s prostředím, pomůckami, materiálem a činnostmi v jednotlivých oborech. Naší učitelé
připravili pro tyto dny nabídku cvičných výrobků a prací, které si tito žáci zhotoví a
výrobky odvezou domů. První Dny pracovních činností se uskutečnily v měsíci říjnu. Na
ně navázaly listopadové besedy s žáky a rodiči na partnerských školách s promítáním
dokumentárního filmu z těchto Dnů, pořízeného pracovníky školy. Další aktivitou
projektu, zaměřenou tentokrát na žáky našeho učiliště, je výuka nového předmětu nad
rámec běžného učebního plánu. Jedná se o předmět „ Hledám práci“, jehož obsah,
pracovní a metodické listy a další materiály byly zpracovány pedagogy školy. Předmět je
zacílen na zjednodušení přechodu našich žáků, absolventů do pracovního a profesního
života u budoucích zaměstnavatelů. Výuka je soustředěna na otázky vyhledávání a
udržení si pracovního místa, na finanční gramotnost a v neposlední řadě na činnost
bezprostředně po ztrátě zaměstnání, což je bohužel dnes jev, se kterým se většina lidí ve
svém produktivním životě pravděpodobně setká.
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Poslední aktivitou projektu je zajištění kontaktu na budoucí místní, regionální a
nadregionální zaměstnavatele, který zprostředkuje pedagog školy. V rámci této aktivity
žáci také formou exkurzí navštívili řadu nejen místních, ale i regionálních
zaměstnavatelů především v okrese Vsetín. Hlavním cílem nadregionální exkurze byla
automobilka Hyundai Nošovice, které organizátoři exkurze dali pracovní název „Od
velkého svitku plechu po automobil“.
Do všech aktivit projektu je zapojena i řada partnerů, především pobočka úřadu práce ve
Vsetíně. Z místních partnerů patří poděkování především ZD Kelečsko, firmě Megacorp
Plus s.r.o a stavební firmě Akord Kelč pana Jaroslava Pajdly, kteří se na projektu
podílejí. Projektové aktivity jsou velmi prospěšné jak pro současné žáky školy, tak
případné budoucí žáky. Finanční a sociální situace řady rodin našich žáků by neumožnila
realizované aktivity při absenci zdrojů Evropské unie a bez účasti projektových partnerů.
Veškeré projektové aktivity školy zlepšují pracovní a materiální zázemí nezbytně nutné
pro potřebný chod školy a v neposlední řadě zlepšují podmínky a průběh studia pro naše
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
I přes ztížené podmínky pro veškerou výchovně vzdělávací činnost školy dané novou
vyhláškou o speciálních školách platnou od září tohoto školního roku, se připravujeme na
další projekty a aktivity. V současné době pracuje jeden tým učitelů na přípravě a
rozpracování „Šablon pro střední školy“ v rámci Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost s cílovým zaměřením na informační a komunikační technologie,
s dílčím cílem realizovat novou počítačovou učebnu. Další přípravný tým shromažďuje
podklady pro novou etapu projektu mezinárodní spolupráce škol Comenius, kde bychom
kromě stávajících zahraničních partnerů rádi rozšířili spolupráci o speciální školy
z Polska, Slovinska, Estonska nebo dalších členských zemí EU.
René Kolařík, statutární zástupce

ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI NABÍZÍ ZÁKAZNÍKŮM

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VAZBU
U PANÍ HLAVICOVÉ V PAPÍRNICTVÍ A V PRODEJNĚ
PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ U PANÍ BAROŠOVÉ

ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI
PŘEJE VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
ADVENTU A VÁNOČNÍ DOBY.
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Orel jednota Kelč informuje

FBC Orel Kelč
Elévové
Ve středu 2. 11. 2011 odehráli naši elévové další přátelský zápas proti Hustopečím. Opět
vládlo v tělocvičně velké nadšení a chuť do hry. Abychom nezapomněli počítat skóre,
hrálo se tentokrát i s časomírou, kterou jsme chtěli před prvními turnaji vyzkoušet,
abychom byli připraveni na nadcházející turnaje. Naši kluci vyhráli přesvědčivě 8 : 0.

Mladší žáci
Byla to zároveň poslední příprava před 1. turnajem OFL mladších žáků, který se konal
v neděli 6. 11. 2011 v Havířově.
Výsledky:
FBC Orel Kelč: Orel Hustopeče 8 : 1
Branky FBC Orel Kelč: F. Hlavica 3, R. Pajdla 2, O. Perutka, T. Volek, V. Vozák.
Orel Hranice: FBC Orel Kelč 4 : 0.
Orel Havířov: FBC Orel Kelč 1 : 6
Branky FBC Orel Kelč: O. Perutka 2, R. Pajdla, J. Valuch, T. Perutka, V. Vozák.
Kluci podali skvělý výkon, hlavně obránci, kteří proti mnohem silnějším hráčům Hranic,
uhráli
dobrý
výsledek.
Je
to
výborný
vstup
do
sezony.
Pochvalu si zaslouží tato sestava:
J. Rada (GK), F. Hlavica (C), A. Hradil, O. Perutka, T. Perutka, D. Stržínek,
R. Pajdla, J. Valuch, T. Volek, M. Adámek, V. Vozák, D. Šrámek.
Zároveň děkuji rodičům hráčů za pomoc s odvozem a podporu hráčů v hledišti.

Dorost
V sobotu 19. 11. 2011 odehráli dorostenci domácí turnaj ČFbU 4. kola 2. dorostenecké
ligy Zlínského kraje v hale Sušil v Bystřici pod Hostýnem.
Ve třetím zápase turnaje hráli naši proti nejslabšímu týmu naší ligy, týmu Počenic. Od
začátku jsme měli převahu, kterou Marek Pelc proměnil již v první minutě v gól. Na
začátku druhé třetiny soupeř snížil na 3: 1 a tím zápas zdramatizoval. Ale hráči FBC Orel
Kelč nepřipustili obrat a v poslední třetině kapitán Lukáš Novosad svým gólem na 6:1
uzavřel skóre. Pomohlo nám také, že na zápas se dostavili všichni dorostenci, kromě
Franty Nováka, který se, bohužel, na pátečním tréninku zranil.
V posledním zápase dne jsme narazili na do té doby druhý tým naší divize, FbK Valašské
Klobouky. Kluci ze soupeřů měli velký respekt, protože to jsou skvělí hráči, kteří dokáží
i v mistrovských utkáních použít prvky freestyle, což je opravdu obdivuhodné. A snad to
byl ten respekt, že nás soupeři k ničemu nepustili a po první třetině jsme prohrávali 4:0!
Ve druhé části jsme zredukovali hru pouze na dva útoky, výsledkem bylo pouze
nastřelené břevno a stav 7:0. Ve třetí části už soupeř jen hlídal skóre, podařilo se nám
několikrát ohrozit bránu, ale výsledkem byla naše největší šance, kdy nedokázal míček
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do prázdné brány dopravit Alois Horák, naše nová posila. Konečný výsledek 9:0. Děkuji
hráčům za reprezentaci a zvláštní poděkování spoluorganizátorům Marku Palatovi,
Vlastimilu Váhalovi a manželům Lence a Víťovi Plesníkovým. Třem posledně
jmenovaným patří dík také za sponzorské dary, díky kterým se turnaj v Bystřici mohl
odehrát.
Výsledky:
SFK Kozel Počenice: FbC Holešov 1 : 7
FbK Val. Klobouky: TJ MEZ Vsetín 4 : 1
SFK Kozel Počenice: FBC Orel Kelč 1 : 6
Branky: Pelc 2 (asistence Hegar, Horák), Majkus M. 2 (Novosad, Ryška),Hegar (Klvaňa
J.), Novosad
Vyloučení: Hegar, Novosad
FbC Holešov: TJ MEZ Vsetín 7 : 5
FBC Orel Kelč: FbK Val. Klobouky 0 : 9
Vyloučení: Hegar 2x
Sestava: Plesník (Gk), Ryška, Klaus, Pajdla M., Váhala, Pelc, Hegar, Horák, Tvrdoň,
Novosad (C), Majkus M., Majkus R., Klvaňa J.

Starší žáci
V neděli 20. 11. 2011 vstoupili do soutěží Orelské florbalové ligy také naši starší žáci. 1.
kolo OFL divize sever se hrálo na domácí palubovce Základní školy Kelč. Naše hráče
čekala utkání s Veřovicemi, Hranicemi a Troubelicemi. Ve všech zápasech kluci
dominovali a jejich výkon předčil naše očekávání. Všichni hráči odevzdali maximum na
hřišti a všechny zápasy po zásluze vyhráli. Skvělým způsobem tak vykročili k obhajobě
loňského třetího místa.
Díky všem hráčům za vzornou reprezentaci FBC Orel Kelč, Radku Klausovi a Patriku
Hegarovi za pomoc u časomíry a Mgr. Petru Zátopkovi za pomoc při organizaci turnaje.
Výsledky:
Hranice: Troubelice 5 : 5
Kelč: Veřovice 4 : 2
Branky: Pitrun 3, Orel, vyloučení: Pitrun, Nepustil
Hranice: Kelč 0 : 3
Branky: Orel 2, Vraj, vyloučení: Pitrun, Humplík
Troubelice: Veřovice 2 : 1
Hranice: Veřovice 4 : 1
Kelč: Troubelice 6 : 1
Branky: Orel 3, Pitrun 2, Pelc, vyloučení: Vraj
Sestava: Pajdla (Gk), Pelc, Humplík, Foukal, Plesník, Orel (C), Pitrun, Vraj, Nepustil
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Rozpis zápasů FBC Orel Kelč na prosinec:
Sobota 3. 12. 2011 : dorostenci – 5. kolo ČFbU – Morkovice (SFK Kozel Počenice)
Sobota 10. 12. 2011 : mladší žáci – 2. kolo OFL – Kelč
pořádá Orel jednota Hustopeče
Sobota 17. 12. 2011 : dorostenci – 2. kolo OFL - Kelč
domácí turnaj FBC Orel Kelč
Neděle 18. 12. 2011 : dorostenci – 5. kolo ČFbU – Valašské Klobouky
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

Vystoupení Ruty Šuty
Tanečníci souboru mají za sebou velice úspěšný podzim. Od září, kdy začal nový
školní rok, se nezastavili, protože měli vystoupení na mnoha akcích:
- 1.září vystupovali tanečníci ve Skaličce v rámci soutěže o vesnici roku
- 17.září již tradičně vystupovali na country bále ve Skaličce na festivalu
trampských písní
- 1.října zatančili na svatbě v Příleském mlýně
- 7.-9. října soutěžili v Písku. O této akci jsme vás informovali v minulém čísle
Zpravodaje
- 15.října s úspěchem vystupovali na Paraakademii v Kelči, kde vyhráli diváckou
soutěž
- 22.října na pozvání paní Markové, vedoucí souboru břišních tanečnic Lilianky,
zatančili na jejich akademii v Zubří
- 10.listopadu jsme vystupovali na setkání seniorů v Kelči
- 12.listopadu tančili tanečníci na setkání seniorů v Němeticích
- 20.listopadu, na pozvání paní Rýznarové, vystoupili v Zábřehu na Moravě na
akademii jednoty orel Zábřeh
Každý čtvrtek a pátek probíhají zkoušky v hasičském domě, takže se děvčata a
chlapci od malých až po starší opravdu nezastavili. V prosinci budou pokročilí
tanečníci nacvičovat nové choreografie na plesovou sezonu, mladší se budou učit
nové line dance a někteří již začnou stepovat.
Všem děkuji za krásné tancování a přeji vám hodně nápadů, elánu a žádné nemoci.
Jitka Hegarová
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Různé

Rodinné centrum Slůně Kelč
Dovolte nám, abychom Vám všem popřáli příjemné prožití vánočních svátků a
šťastný rok 2012.
Gábina Pajdlová, Veronika Mlčáková, Dana Šatranová,
Míša Abrmanová a Zdeňka Smahlová
Program na prosinec:
• pondělí 5. prosince v 9,30 – „Mikuláš ve Slůněti“
• úterý 13. prosince v 9,30 – „Výroba vánočních ozdob z těstovin“
• pondělí 19. prosince v 9,30 – „Na slovíčko s otcem Janem Blešou tentokrát o
Vánocích“
• úterý 20. prosince v 9,30 – „Vánoční besídka se stromečkem, koledami a
vším, co k Vánocům patří“
Pondělí, úterý a čtvrtek probíhá v MC Slůně Rehabilitační cvičení SM systém pod
vedením fyzioterapeutky Radmily Hlavicové.

Vážení a milí spoluobčané v Kelči, v Němeticích, v Komárovicích,
ve Lhotě a v Babicích,
v sobotu 5.11.2011 se s povolením Krajského úřadu ve Zlíně a ve
spolupráci s Městským úřadem v Kelči uskutečnila veřejná sbírka na
dokončení oprav bývalých farních chlévů a vybudování důstojného
sociálního zázemí pro farní kostel v Kelči.
Na tento účel se podařilo vybrat v Kelči 133.721,-Kč, v Němeticích
24.850,-Kč, v Komárovicích 12.169,- Kč, ve Lhotě 7.271,-Kč a
v Babicích 6.720,-Kč.
Celkem 184.731,- Kč.
Jménem Římskokatolické farnosti děkuji za Vaši štědrost a důvěru. Ať
Bůh dobrem odplatí Vám, kdo jste přispěli, těm, kdo sbírku vykonali a
jakkoli pomáhali. Sbírku je možné nadále podpořit jakoukoli částkou ve
prospěch účtu č. 1879783329/0800.
Dárcům Pán Bůh zaplať.
o.Jan Bleša, farář
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TOM Myšáci Kelč

„Papírový dráčku, vyletíš mi k mráčku?" To bylo heslo letošní drakiády turistického
oddílu Myšáci Kelč, která se konala 23. října na nedalekém letišti. Vzhledem k tomu, že
vítr nám moc nepřál, přesto většina draků vzlétla do mraků a chvíli jimi proplouvala.
Draci byli papíroví (domácí výroby), kupovaní, igelitoví a měli jsme dokonce jednoho
tradičního čínského draka. Když byli všichni uběhaní, sbalili jsme draky a šli pod letiště,
kde jsme si opekli špekáček, který byl příjemným zakončením hezky stráveného
odpoledne.
Dne 28.října jsme se vydali na tradiční sváteční pochod z Pusteven na Radhošť.
Počasí nám letos přálo, svítilo sluníčko, tváře nám ošlehal studenější vítr, ale i při
nevelkém počtu se výlet vydařil. Cestou jsme stavěli domečky z kamenů a na vrcholu
Radhoště pouštěli draka za velkého údivu všech kolemjdoucích. Dospělí se
zahřáli medovinou u Radegasta a děti krásnou procházkou v přírodě.
Ve dnech 4.-6. listopadu jsme strávili podzimní víkendovku na pionýrské základně
v Uhelné v Jeseníkách. Byli jsme zde poprvé, ale velmi spokojeni. Po příjezdu jsme se
ubytovali a hodné paní kuchařky nám zaplnily hladové bříška. V sobotu po snídani, jsme
se vydali do nedalekého Račího údolí, jednoho z výchozích míst pro
turistiku po Rychlebských horách. Zde jsme vystoupali na vyhlídku zvanou Čertovy
kazatelny a dál pokračovali na zříceninu Rychlebského hradu. Po návratu a
odpočinku se uskutečnil turnaj ve stolním fotbale a ping-pongu a venku jsme zahráli
několik táborových her. Nedělní dopoledne jsme strávili poznáváním ohňů,
turistických značek, stromů, květin a listů. Před obědem si spíše kluci zahráli poslední
fotbálek a po dobrém jídle jsme se sbalili a rozjeli k domovu. Víkendovka se vydařila,
hlavně počasí nám přálo a určitě se do Uhelné zase někdy podíváme.
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Na závěr letošního podzimu jsme uspořádali 17. listopadu výstup na Kunovickou
rozhlednu. Vzhledem k počasí, které ten den panovalo, se nikomu moc nechtělo, ale
výlet stál za to. Z rozhledny jsme sice viděli údolí zahalená do husté mlhy, ale na
vrcholku svítilo sluníčko a bylo krásně.
Tím jsme ukončili podzimní putování krajinou a už se těšíme na další akce konané v
zimních měsících.
Hanka Stříteská

Poděkování osadnímu výboru Němetice
Dovolte mi touto cestou upřímně poděkovat osadnímu výboru Němetice a všem,
kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a realizaci velmi vydařeného přátelského
posezení s důchodci.
Tato akce se uskutečnila v sobotu odpoledne 12.listopadu 2011 v sále
pohostinství u Tomášků. Po srdečném přivítání zástupci osadního výboru Němetice
následoval přípitek a pak nás potěšilo kulturní vystoupení místních dětí, které si pro
nás připravily několik básniček a některé děti zahrály i na flétnu. Bylo to milé
překvapení.
Po perfektním občerstvení následovalo úžasné představení souboru Ruty-Šuty,
který nám předvedl dva country tance a přidal i step.
Všichni mladší spoluobčané, kteří se na přípravě a realizaci setkání podíleli, se o
nás velmi pěkně starali, se všemi pobesedovali a podařilo se jim vytvořit srdečnou
atmosféru. Tomu napomohla přítomnost muzikanta pana M. Gerly, který nám
zahrál na harmoniku k poslechu i tanci. Samozřejmě jsme si i zazpívali a společně
jsme tak prožili velmi pěkný podvečer.
Proto chci ještě jednou srdečně poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli, za
to, že nám věnovali svůj čas a že se jim podařilo uskutečnit velmi pěkné setkání.
Bude se nám hezky vzpomínat.
Mgr. Emilie Novosadová
Poděkování

Vážení občané, dovolte, abych touto cestou poděkoval firmě AKORD za velmi rychlou
opravu vodovodní přípojky ke Středisku výchovné péče. Pracovníci společnosti VaK
Vsetín zjistili masový únik pitné vody z naší přípojky, proto bylo potřebné v co
nejkratším termínu provést opravu. Úkol byl o to těžší, že se jednalo i o složitější terén.
Firma Akord vše zvládla v co nejkratším termínů a ve velmi dobré kvalitě, za což jim
patří naše uznání. Stejně jako zaměstnancům VaK Vsetín, kteří nainstalovali novou
přípojku.
Současně mi dovolte popřát vám jménem svým, zaměstnanců i dětských klientů,
pohodové vánoční svátky a především úspěšný a klidný rok 2012.
Mgr. Miroslav Raindl, vedoucí SVP Kelč
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Procházka podzimní krajinou
Je dnes krásný podzimní den. Sluníčko teple hřeje. Únavu z celotýdenní
práce jsme částečně rozptýlili dopolední péčí o zahrádku a byt a zatoužili
po doplnění odpočinku procházkou naší přírodou. Máme svou trasu, která
nás vždy osvěží. Začínáme u hřbitova. Ohlédneme se zpět na naše rodné
město, očima přelétneme nádherný obraz od Sázan přes zámek, domy na
náměstí s kostelem sv. Kateřiny, paneláky, školu, kostel sv. Petra a Pavla s
farou, starou školu, Loanu, Strnadlův mlýn a vše doplněné rozsetými domy
v slunkem ozářených zahradách hýřících přepestrými barvami.
Kolem hřbitovní zdi zajdeme na hřbitov. Vzpomínky na nejdražší nás vždy
vrátí do reality. Ano, i my zde budeme. Mysleme na to. I ty mohutné lípy,
ohrožující životy i majetek musely uvolnit cestu nové výsadbě.
U kapličky sv. Anny se zastavíme. Očima pohladíme její sestry u cesty do
Polic, nad Komárovicemi - jen tu u Dolních Těšic nevidíme. A pak ten
nádherný pohled k jihu. Sv. Hostýn, Kelečský Javorník a další vrchy
Hostýnských vrchů. Na východě vidíme Beskydy s památným Radhoštěm,
možná i Smrk, dále k severu pahorkatinu u Starého Jičína, v dáli Nízký
Jeseník a nalevo nezřetelný Hrubý Jeseník. A opět Kelč.
Zatím nevzrostlou lípovou aleji sejdeme dolů k Juhyni a ke zrušené mlýnské
strouze. Její osud nás zabolí. V tekoucí vodě bývali pstruzi, raci a další. A
nyní pozor. Bývalé chodníčky zanikly. Dál se musíme obtížněji prodírat.
Máme dobré boty. Tak vesele dál kolem Hájovského potoka. Barvitá krása
na zimu se chystajících stromů je podmanivá. A zurčení vody v Hájáku patří
do té úžasné krajiny. Okouzleni přírodou jsme nepostřehli, že jsme zašli do
údolí. Kelč nám zastírá stráň, po níž vede od Strnadlova mlýnu Meziříčská
cesta. Nevadí. Otevřel se široký obzor polí " Za kopcama ". Velmi se to
změnilo. Polních cest a remízek ubylo, jen špičky smrků na horizontu nás
zdraví. Jdeme dál kolem Hájáku doprovázení zurčením průhledné vody a
cvrlikotem ptáčků, kteří si také užívají zářivého sluníčka. Budeme-li mít
štěstí, uvidíme i blýsknutí pstruha. Cesta je namáhává. Láká nás napít se
tekoucí vody. Vydržme. Údolí se stále více zúžuje až dojdeme ke skále. A z
ní vytéká voda. Ale jaká. Neodoláme a mírníme žízeň. A nyní Hájovský
potok, který se odklání k Polickému háji a dovedl by nás až k Sýkorci,
opustíme a jdeme vzhůru do kopce. Udýchaní se zastavíme Na Lapači. Po
silnici se páry kroků vracíme ke Kelči. Otevře se nám nový překrásný
pohled na Kelč. Vždyť jsme na místě vyšším než kopec Strážný. Zrakem ho
pozdravíme. A ten pohled na Kelč. Máme jej jako na dlani.
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Jen Dolina s mlýnem chybí. Pozdravíme také kapli u Dolních Těšic, která
nám byla u hřbitova zakryta. Nyní můžeme vidět všechny čtyři kaple kolem
města. Díváme se západním směrem. Zrak je však slabý. Záhoří vidíme,
ale rovinatou Hanou spíše tušíme. A nyní dolů z kopce k Juhyni. Lesíkem
Buky jsme tam po krátké chvíli. Nyní řeku přejděme - dlouho nepršelo a
vody je málo a tak to půjde. Proti proudu po rovině to bude snadné. Někdo
zde na internetu navrhoval zřídit cyklostezku. Někdy to snad bude možné.
Musíme však nejdříve uvažované místo užívat. A my to děláme. Jdeme
proti zapadajícímu slunci blíže k městu. Zase nové pohledy. Dojdeme k
mostu u mlýna. Škoda, že již není Blaník. A tak osvěžení si dopřejeme až
doma.
Byl to krásný den. Proto předsevzetí: brzy si procházku zopakujeme.
JUDr. Vít Jiříček

Právní rubrika
O nájemních smlouvách
V číslech. 4/2011.a 5/2011 Zpravodaje města jsme se dotkli historického vývoje
soukromého práva v České republice. V té v době byl již zpracován návrh
občanského práva, který měl nově upravit a zpřehlednit tuto oblast práva a řešit i
problematiku nájemního poměru. Měl začít platit od 1.ledna 2012. Dnes je jisté, že
se tak nestane. Zákon je v současnosti projednáván v Poslanecké sněmovně
parlamentu a v průběhu jednání se již objevuje nový termín platnosti rok 2014.
Musíme věřit, že tomu tak bude.
K 1.listopadu 2011 však vstoupila v platnost novela platného občanského zákoníku
z roku 1964, která mimo jiné významně změnila vztahy smluvních stran při
nájemních smlouvách o pronájmech bytů a tyto nájemní smlouvy. Jde o často
používané smlouvy a jeví se nám vhodné se změnami seznámit ještě před tím, než
bude schváleno nové znění občanského zákoníku, aby naši čtenáři mohli přiměřeně
reagovat.
Jedná se o tyto nejpodstatnější změny:
1. Nájemní smlouvu o bytu lze sjednat na dobu výkonu určité práce nájemce.
Dosud to byla jen práce pro pronajímatele.
2. Nově je definován byt zvláštního určení jako byt zvlášť upravený pro bydlení
osob zdravotně postižených a byt v domech zvláštního určení. Jde o jeden z prvků
zvýraznění sociální pomoci potřebným občanům.
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3. Bylo-li dohodnuto, že nájemce složí peněžní prostředky k zajištění nájemného a
náhrad spojených s užíváním bytu v max. výší trojnásobku měsíčního nájemného,
nemusí pronajímatel tyto prostředky uložit na zvláštní účet u peněžního ústavu. Jde
o opatření zvýrazňující důvěru mezi stranami.
Peněžní prostředky může pronajímatel použít mimo úhrady nájemného i k úhradě
jiných uznaných nebo soudem přiznaných dluhů vzniklých v souvislosti s nájmem.
Nevyčerpané prostředky vrátí pronajímatel nájemci do jednoho měsíce, kdy nájemce
byt vyklidil a předal pronajímateli. Jde o ochranu obou stran - u pronajímatele o
zaplacení např. péče o byt a u nájemce o záruku vrácení zbytku peněz svěřených
pronajímateli jako záloha.
4. Nájemci je uloženo ř á d n é užívání bytu. Velmi často se tak neděje.
5. Pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil jen počet osob přiměřený velikosti
bytu a vyhradit si v nájemní smlouvě dání souhlasu s přijetím další osoby do bytu. Za
hrubé porušení povinností nájemce se pokládá, když nájemce do dvou měsíců
písemně neoznámí pronajímateli změny v počtech bydlících - má-li změna trvat dva
měsíce, nacionálie bydlících, uzavření sňatku nebo přechod nájmu.
Pokud nájemce ví o dlouhodobé nepřítomnosti v bytě, má povinnost toto oznámit
pronajímateli a současně určit osobu, která v případě nutnosti zajistí možnost vstupu
do bytu. Je to výrazná ochrana pronajímatele před zneužitím ze strany nájemce.
6. Výše nájemného se stanoví dohodou. Není-li dohoda o výši nájemného, může
zvýšení navrhnout pronajímatel. Pokud s návrhem souhlasí nájemce, zvyšuje se
nájemné počínaje třetím měsícem od doručení návrhu. Pokud nájemce nesdělí
písemně navrhovateli do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného
s o u h l a s í, má pronajímatel možnost ve lhůtě tří měsíců požádat soud o rozhodnutí
o výši nájemného. Soud rozhodne v tomto případě a určí, že nájemné bude ve výši,
která je v místě a čase obvyklá. Toto ustanovení se nepoužije u družstevního bytu. Jde
o zdůraznění potřeby dohody o výši nájemného po zrušení její regulace a závazný
pokyn, jak postupovat, když k dohodě nedojde. Řešení nájemného soudním jednáním
přinese vždy stranám náklady a nepříjemnosti a ovlivní negativně i další vztahy mezi
nájemcem a pronajímatelem.
7. Přechod nájmu v případě úmrtí nájemce na osobu, která žila s nájemcem ve
společné domácnosti a nemá vlastní byt, nastane, jen jde-li o manžela, partnera,
rodiče, sourozence, zetě, snachu, dítě nebo vnuka. U jiných osob se tak stane jen v
případě, že v bytě bydlely s písemným souhlasem pronajímatele. Nájem bytu v tomto
případě skončí nejpozději uplynutím dvou let od okamžiku přechodu nájmu.
To neplatí v případě, kdy osoba, na niž přešel nájem, měla v okamžiku přechodu 70let
anebo nedosáhla 18 let. Osobám mladším 18 let nájem skončí dnem, kdy tato osoba
dosáhne věku 20 let. Pokud podmínky pro přechod nájmu splňuje více osob, přejdou
práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito
osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti na dítě. Každá z osob, které
splňují podmínku pro přechod nájmu může do jednoho měsíce pronajímateli písemně
oznámit, že nechce v nájmu pokračovat - dnem oznámení její nájem končí.
O dalších změnách budeme informovat v dalším pojednání.
JUDr.Vít Jiříček
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Historie města Kelč

Dýmkařství v Kelči.
Dýmkařské řemeslo se v Kelči začalo rozvíjet na sklonku 18.století. Největšího
rozmachu dosáhlo v 60. letech následujícího století. Bylo řemeslem výnosným.
Tehdy kelečští podnikatelé Kessner a Raut řídili po domáckou výrobu dýmek pro
vývoz do Polska, Maďarska a Rakouska. Dýmkařům platili vcelku dobře, takže o
tuto práci byl zájem. Přicházeli k nim i dělníci z jiných řemesel. Rádi získávali
novou dovednost. V roce 1896 při sčítání obyvatel a jejich činností se v Kelči
výrobě dýmek věnovalo 13 živnostníků a 73 tovaryšů – pomocníků.
I později, před první světovou válkou, byla tato výroba organizována na širší
základně. Především se udržovaly kontakty pro obchod v zemích C.K.Rakousko.
Úkol zdárně plnili Vojtěch Pajdla (nar.1879) se svým otcem. Tito podnikatelé
zaměstnávali až 50 rodin.
Dalšími samostatnými dýmkaři byli: Josef Both, Josef Mlčák, Jan Hlavica, Klement
Hlavica, Tomáš Králík, Klement Minář, Antonín Ondroušek, Jan Pajdla, Josef
Pitrun, Josef Plesník, Josef Rada. Ještě je třeba vzpomenout vynikajícího
řemeslníka Arnošta Botha nar.r. 1891, který vyřezával na dýmky figurální motivy i
pro ostatní dýmkaře.
Za zmínku dále stojí, že dýmkař Jindřich Plesník (nar.r.1884) získal kolem roku
1910 objednávky od jistého Čechoameričana a odesílal dýmky do Texasu,
především pro české krajany.
Po roce 1918 měli samostatné živnosti jen dýmkaři Arnošt Both (nar.r.1906),
František Rada, Teodor Hlavica (nar.r. 1898), Alfons Plesník. Jako pomocníci
s nimi pracovali: František Střítežský, Antonín Srkala a Vojtěch Bravený. Nejdéle
provozovali dýmkařské řemeslo Vojtěch Pajdla a Teodor Hlavica.
Měl-li mistr živnostenské oprávnění, zaměstnával jednoho nebo dva pomocníky a
učně. Byla běžná praxe, že učněm se stával jeho syn nebo hoch od příbuzných.
Učeň nedostával kapesné, ba jeho rodiče ještě na výuku mistrovi přispívali.
Základní odborné vzdělání učni získávali až od roku 1895, kdy byla v Kelči zřízena
pokračovací škola pro učně. Bylo na ni zapsáno 15 dýmkařských učňů. Po třech
letech učeň dělal tovaryšskou zkoušku. Ve výučním listě mistr uváděl, co umí
zhotovit a dále napsal charakteristiku jeho chování. Objektivní hodnocení potvrdili
podpisem dva zástupci Společenstva řemeslných živností v Kelči.
U dýmkaře v dílně často pracovala manželka a také děti. Zvládli jednoduché práce,
především povrchové úpravy součástí. Pracovalo se až 16hodin denně.
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Františka Kundrátková (nar.5.3.1883), jejíž otec a dva bratři byli dýmkaři, o tom
vyprávěla: „Já jsem byla při fajfkách pořáď. Uměla jsem cínovať, rýsovala jsem
parády na slovenky, enom sem neuměla dělať na drekslu. A když sem se vdala,
neuměla sem ani velice variť. Tatínek z fajek vydělali na koupení chalupy, koupili aj
pole aj dvě krávy.“
Dýmkaři vyráběli přes 30 různě odlišných dýmek. V zásadě to byly dva druhy.
Když trestka byla usazena přímo do „hlavičky,“ šlo o starší typ „KRKOVKU.“
Měla-li dýmka ještě samostatný „odlevák“, byl to novější druh Obruska. Výhodou
odléváku bylo snadné čištění od zplodiny. Z těchto základních typů vznikaly
varianty s různým pojmenováním: kelečanka, slovenka, brodka, kozí brada,
obkuska kulatá, obkuska s prsténkem a další.

NÁZVY DÝMEK Z CENÍKU
J.PAJDLY, DÝMKAŘE Z KELČE:

1. Mostka hladká
2. Mostka se širokým obložením
3. Mostka kulatá
4. Mostka vrapovaná
5. Brodka
6. Oderka
7. Šemnička s prackama
8. Vizovjanka
9. Vizovjanka vrapovaná
10. Holičanka
11. Šestihranka
12. Kelečanka se širokým
obložením a prackama
13. Kozí brada
14. Vídeňka
15. Salónka
16. Kozí brada - Špičák
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17. Kulatá šajbka s prackama
18. Patentka
19. Obkuska kulatá
20. Obkuska dlouhá hladká
21. Obkuska dlouhá fázovaná
22. Obkuska hranatá fázovaná
23. Obkuska plná fázovaná
24. Obkuska hranatá fázovaná
25. Obkuska s prsténkem
26. Slovenka se širokým
obložením
27. Kelečská šajbka s prackama
28. Taliánka
29. Pérko
30. Pakfongmostka
31. Přílpka se širokým obložením
32. Brodská šajbka
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Dělník s rodinou vyrobili za týden 5-8 tuctů „krkovek“, „obkusek“ jen polovinu.
Ceny dýmek určovala poptávka a kvalita práce. Mzda od tuctu „krkovek“ před
válkou byla 3-4 K, od „obkusek“ 6-10 K. Po válce bylo za „krkovky“ 22 Kč, za
obkusky 52-72 Kč.
Zdroj informací a obrázků:
Ország-Vranecký Joža: Dýmkařství na východní Moravě
Výstava „Dýmka v běhu století“, Valašské Meziříčí
Jan Jasný

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

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Nabízíme k prodeji vánoční stromky.
Stromky je nutno objednat předem na níže uvedených telefonních číslech.
NABÍDKA:
JEDLE
250,- Kč / kus
BOROVICE
250,- Kč / kus
Prodej denně od 16.12. do 21.12. v době od 13,00 do 17,00 hod,
na adrese :
Libor Nehyba, Lhota u Kelče 51 – vedle obecního úřadu
Telefon: 732 148 169
721 614 093
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TRUHLÁŘSTVÍ Daniel Rušar
VÝROBA
 dveří
 kuchyní

 altánů
 pergol

 postelí
 vestavěných skříní

MONTÁŽ , PRODEJ A PORADENSTVÍ
3 VRSTVÝCH PODLAH zn. MAGNUM
AKČNÍ CENY
BUK CLASSIC 499 Kč s DPH
Kontakt:
Daniel Rušar, tel. 606 221 430, rusardaniel@seznam.cz, Hustopeče nad Bečvou

•
•
•
•
•

Máme pro Vás široký výběr:

sudového i lahvového vína
jakostní a přívlastková vína
slámová a ledová vína
destiláty
od listopadu Svatomartinské víno !!!
Otevřeno máme:
úterý – pátek
10:00 – 17:00
sobota
8:00 – 11:00
Najdete nás:
Náměstí 39, Kelč
(prostory bývalé drogerie)
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LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
Tel.:777114410-Muchová Ester, 608876138-Mucha Tomáš
e-mail:proplant@email.cz
www.proplantgroup.cz

Zahradnictví-Areál ZD Kelečsko nabízí:
okrasné dřeviny, zakrslé dřeviny na hroby i do truhlíků, substráty všech druhů,
různé druhy hřbitovních svíček. Také provádíme realizace zahrad a hrobů.

Levné hřbitovní lampové svíčky.

ADVENTNÍ VĚNCE(4svíčky),
ADVENTNÍ SVÍCNY,VĚNCE NA DVEŘE, ADVENTNÍ
VAZBY A LAMPOVÉ SVÍCNY NA HROBY!!!

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

Cukrárna u Omladiny
přijímá objednávky na vánoční cukroví - na mini zákusky
a také na zákusky běžně prodávané v cukrárně U Omladiny.
Příjem objednávek se uskuteční:
- od 15.11.2011 do 2.12.2011 v cukrárně
- od 6.12.2011 do 13.12.2011 telefonicky nebo v Řeznictví U Kunovského
Tel. 606 327 014 , 732 324 155, 724 299 069
Odpovědný vedoucí : Bohumila Škodová, tel. 606 327 014
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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 běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme :

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

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

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

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Petr Jiříček
Jan Masařík
Eduard Novosad
Věra Pavelková
Jan Pikula
Milena Viznerová

75 let
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Němetice
Kelč

Jaroslava Matějičná
Ludmila Pavelková
80 let
Jarmila Pavlů

Kelč

81 let
Ludmila Machačová

65 let
Blažena Damborská
Karel Machač
Milan Rada
Eliška Střítežská
Ludmila Wranová

Komárovice
Kelč

Kelč

83 let
Kelč
Kelč
Babice
Kelč
Kelč

Arnošt Ficek
Růžena Pivodová

Kelč
Lhota

87 let
Ludmila Pavlištíková
Ludmila Příleská

Lhota
Babice

Narození
Filip Mareček
Dominik Orel
Anna Monica Vaculíková
Lukáš Pajdla
Kristýna Hradilová

Kelč
Lhota
Němetice
Němetice
Kelč

Úmrtí
Josef Řimák

61 let

Kelč

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 900 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Schillingová Anna, Kelč 291.
Písemné příspěvky posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz,
telefonické dotazy na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady.

Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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