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Městský úřad informuje

USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 6.10.2011.
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
• Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.6.2011 dle
předložené zprávy.
• Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2011
– rozpočtová opatření č. 3/2011 a 4/2011.
• Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parcely zjednodušené evidence č.
1970 v k.ú. Kelč – Nové Město nově označenou v geometrickém plánu
parcelním číslem 1874/3 o výměře 477 m2 Zemědělskému družstvu Kelečsko se
sídlem v Kelči č.p. 269, PSČ 756 43 za kupní cenu 20,- Kč/m2.
• Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-128008485/001 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín k pozemkům města Kelč parc.č.
1369/1, 1369/4 a 1369/5 v k.ú. Kelč – Staré Město pro stavbu „Kelč, parc.č. 443
– Pitrun Elektronika NNK“ dle předloženého návrhu.

Svoz tříděného odpadu v listopadu 2011
Plasty
Papír, tetrapak

10. listopadu
18. listopadu

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory na Městském úřadu Kelč
LISTOPAD
středa
30.11. 2011
12.30 – 17.00 hod
PROSINEC
středa
28.12. 2011
12.30 – 17.00 hod
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti 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 - jen příjem nových žádostí
Telefon ÚP ČR Valašské Meziříčí : ústředna 950 173 711.

Bankomat ČESKÉ SPOŘITELNY na Hasičském domě je v provozu.
2

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

listopad 2011

Městský úřad Kelč - evidence OP
Upozorňujeme občany, že od 01.01.2012 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. Dosavadní typ žádosti budeme přijímat na Městském úřadě
v Kelči do 30.11.2011.
Po tomto datu 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.

Městská knihovna
Na internetových stránkách knihovny www.knihovnakelc.wz.cz je od
poloviny října v provozu ON-LINE KATALOG KNIH. Můžete si zde
kontrolovat své výpůjčky, případně prodloužit výpůjční dobu, dále můžete
vyhledávat knihy v katalogu a rezervovat si je.
Výpůjční doba :
Pondělí 9 - 11 hod
Středa
9 - 11 hod
Pátek
-----

13 - 17 hod
13 - 17 hod
13 - 17 hod

Těším se na návštěvu všech malých i velkých čtenářů!
Alžběta Pitrunová

Vítání občánků
V sobotu 24. září 2011 proběhlo slavnostní vítání nových občánků
města Kelč v obřadní síni Radnice.
Pozvány byly tyto děti:
Vanesa Papežová, Nela Mrázková, Jakub Kunovský, Tomáš Havran,
Lucie Chvatíková, Patrik Drechsler, Barbora Macháčová,
Lucie Pajdlová, Sára Lukášová, Petr Stříteský, Antonín Kundrátek,
Matyáš Hloch, Kristýna Kovářová, Antonín Konečný, Dominik Vaculík
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Kultura

Město Kelč a Farní úřad Kelč
pořádají
veselohru se zpěvy

NA TÝ LOUCE ZELENÝ
v podání ochotnického souboru TAK-TAK z Lidečka
v sobotu 5. listopadu v 19.00 hod
v Kulturním domě v Kelči
vstupné 50,- Kč, občerstvení zajištěno

Přátelské posezení s důchodci
čtvrtek 10. listopadu 2011 v 17 hodin
v Kulturním domě v Kelči
program:
* úvodní slovo
* vystoupení dětí z MŠ Kelč, souboru Ruty Šuty Kelč a
mažoretek z Hustopečí nad Bečvou
* večeře
* MPM Live – k tanci a poslechu
Těší se na Vás vedení města, kulturní komise a
zaměstnanci MěÚ Kelč.
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Denní stacionář Anděl Kelč
pořádá

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
ve dnech 25., 26. a 27. listopadu
v Hasičském domě v Kelči
Začátek: - 25.11. v 16,00 hodin
- 26.11. ve 14,00 hodin
- 27.11. v 10,00 hodin
- možnost zakoupení adventních věnečků, vánočního pečiva,
perníčků a drobných dárečků aj.
- občerstvení - domácí lopaťáky, vánoční punč a kelečská slivovica aj.
- program: na sobotu chystáme překvapení a v neděli odpoledne
vystoupí kelečská schola
**************************************************************************************************************************************

Připravujeme na prosinec :

Vyměněná princezna
- pohádková veselohra o třech dějstvích s mikulášskou nadílkou
- neděle 4. prosince 2011 ve 14 hodin v KD v Kelči
- pořádá Junák Kelč

Mikulášská nadílka
- v pondělí 5. prosince 2011 v 17 hodin na náměstí v Kelči
- žetony si můžete vyzvednout na Městském úřadě od 28.listopadu 2011
(pouze pro děti do 12 let – nar. od roku 1999)
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Program Kina Kelč na měsíc listopad 2011
Neděle 6.listopadu v 18hod.
ZROZENÍ PLANETY OPIC
Lidé - dosavadní páni tvorstva - hledají léky na Alzheimerovu chorobu a zkouší je
na pokusných opicích. Nalezený lék má však nežádoucí vedlejší účinky - u primátů
silně zvyšuje inteligenci.Nadějnému mladému vědci se ale prezentace nového
preparátu tragicky zvrhne.
Americký film, 105min., vstupné 43Kč.

Neděle 13.listopadu v 16hod. !!!
ŠMOULOVÉ
Jsou modří a neustále v pohybu. Šmoulové z animovaného seriálu se budou muset
vypořádat nejen sami se sebou, ale hlavně s čarodějem Gargamelem. Ten naše staré
známé vyžene z jejich vesnice a oni se ocitnou v naší současnosti.
Americký kreslený film v českém znění,102min.vstupné 43Kč.

Neděle 13.listopadu v 18hod.
MUŽI V NADĚJI
Může být nevěra základem šťastného manželství? Bolek Polívka v roli milovníka
života Rudolfa, je o tom přesvědčen a nechápe naivitu svého nesnesitelně
korektního zetě Ondřeje.
Český film,115min.,vstupné 45Kč.

Neděle 20.listopadu v 18hod.
ŽENY SOBĚ
Jak oslavit blížící se svatbu, aby se jí nevěsta vůbec dožila. Hlavní hrdinka Annie
zjistí, že se její kamarádka Lillian vdává a rozhodne se na této události podílet.
S pestrou skupinou družiček si vyjedou , aby se rozloučily se svobodou.
Film USA s českými titulky,125min.,vstupné 43Kč.

Neděle 27.listopadu v 16hod. !!!
AUTA 2
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz
Burák, se dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře.
Americký animovaný film v českém znění,106min.,vstupné 43Kč.
Na měsíc prosinec připravujeme: Super 8, Bastardi II, Nákaza
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
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Sport
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KELČ VÁS ZVE NA

DNY ZDRAVÍ & AEROBICMANIA S ROMANEM ONDRÁŠKEM
V SOBOTU 19.listopadu 2011 od 10hod
/PREZENCE OD 9HOD/

VSTUPNÉ 200,-Kč
Návštěvníci doprovodného programu (bez zapojení do cvičení) vstupné 10,- Kč, DĚTI ZDARMA.

ING.ROMAN ONDRÁŠEK







instruktor aerobiku, tanečních a body/mind forem
prezentér na kongresech v Česku, Slovensku a v Dánsku
instruktor soutěže Miss AEROBIK 2007 a 2008
člen modelingového teamu agentury DFC Fashion club
od r.2007 zařazen do encyklopedie Who is Who v České republice Prague Streets
Free WebGames

V rámci doprovodného programu se můžete těšit na:
 měření hmotnosti, výšky, BMI (indexu tělesné hmoty)
 měření celkového tuku v těle
 měření krevního tlaku
 vyšetření cholesterolu a hladiny cukru v krvi
 vyhodnocení výsledků lékařkou
 rady odborníků v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu, v oblasti
prevence nádorů, rady k odvykání kouření.
 k dispozici budou publikace a materiály s tématikou podpory zdraví a
prevence nemocí.
Zdravotní vyšetření zajišťují zdravotničtí pracovníci Národní sítě podpory zdraví, o.s.
Dny zdraví finančně podpořila firma Kraft Foods CR.
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KOPANÁ
MUŽI
Po sedmi zápasech čtvrtý, po dalších pěti první. Tak se vyvíjel
graf kelečského A týmu, který postupem času začal plnit roli
velkého favorita soutěže. Fakt, že mužstvu trenéra Vinklara
zápasy na přelomu měsíců září a října svědčí, dokazuje nejen zisk třinácti bodů
z patnácti možných, ale také impozantní skóre 20:5. Mužstvo nevyhrálo pouze
poslední duel v Těšnovicích.

24.9. Kelč – Fryšták 5:2 (4:0)
Souboje Kelče s Fryštákem patřily vždy k těm nejnapínavějším a nejinak tomu bylo
také tentokrát. První poločas ale žádnému dramatu nenasvědčoval, spíše naopak.
Skóre otevřel už v 8. minutě Radim Pastrnek, který si naběhl na Machačův centr.
Další branku přidal sám domácí kapitán, který z přímáku obalamutil strnulou zeď i
gólmana Mikela. Když třetí gól přidal do prázdné brány Petr Minář a brzy ho
následoval také Kulich, nebyl asi nikdo, kdo by si připouštěl jakékoliv komplikace.
Ve druhé půli se ale začaly čeřit vody také před brankářem Kubjátem. Hosté , kteří
hráli prakticky celý zápas bez vyloučeného Rudolfa, se dostali dvěma Lošťákovými
góly zpět do zápasu. Poklidná pohádka na zeleném trávníku se najednou změnila
v nervy drásající bitvu. V nejtěžších chvílích ale domácí podržel chycenou penaltou
Petr Kubját a sebral soupeři poslední špetky naděje. Kelč se vzchopila a v poslední
minutě Mareček pojistil její výhru.

2.10. Zdounky – Kelč 2:4 (0:4)
Tak nějak už podle svého zvyku „kanárci“ o zisku bodů rozhodli už v průběhu
první půle. Dva góly vstřelil David Pitrun, po jednom přidali Kulich a Mareček.
Právě nejmladší muž kelečské sestavy vybídl Pitruna ke skórování poprvé. Při
druhém gólu jej zastoupil Jarek Machač, po jehož přihrávce autor dvou branek
prosadil dokonce hlavou. Zdounky po přestávce favorita zápasu přece jen přitlačily.
V 60. minutě zatáhl Hegar pronikajícího útočníka za dres a s nařízenou penaltou si
bezpečně poradil Havránek. Výsledek ještě do konce zápasu po skrumáži před
Kubjátovou bránou kosmeticky upravil Koza, na rozdělení bodů to ale nic změnit
nemohlo.
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15.10. Tečovice – Kelč 0:6 (0:4)
Už v tenisu je takový výsledek velká ostuda, ale dostat kanára ve fotbale a ještě
k tomu v domácím prostředí, to už je důkaz opravdového zmaru a bezmoci.
V Tečovicích vše odstartoval dlouhý balon Mináře na Škařupu, který po precizním
zpracování našel křižným pasem Jarka Machače, jenž z otočky levačkou zavěsil.
Pak zapřáhl své rychlé nohy Vítek Kulich. Nejprve se na něm vyfauloval Sedláček
a musel okamžitě do sprch. Z následné standardky se trefil Lukáš Machač. Další
průnik Kulicha byl zastaven až za cenu penalty, kterou hravě proměnil Jarek
Machač. Ve druhém poločase si Kelč vedení spíše jen hlídala. Přesto díky Aleši
Škařupovi přidala pátý gól a na hrozivě vypadajících 0:6 upravil v závěru Petr
Minář.

8.10. Kelč – Zborovice 4:0 (4:0)
Další čtyřgólový příděl Kelč nadělila sousedské dědině Zdounek, Zborovicím.
První zářez byl vskutku výstavní. Jarek Machač je střelec k pohledání, ale takových
gólů, jako proti Zborovicím, asi moc nedal. Kapitán Lukáš Machač našel svého
bratra krásným pasem a Jarek jej bez přípravy čistým nártem uklidil pod břevno.
Marco van Basten hadr. Další umístěnou střelou k tyči Martin Pastrnek kelečské
vedení zdvojnásobil. Poslední gól v utkání si připsal Vít Kulich, k úspěchu mu ale
notně pomohl nejistým zákrokem brankář Chytrý. Ten chvíli předtím nevyzrál opět
na Machače, který jej přelstil jemným obstřelem. Druhý poločas už za moc nestál,
fanoušky však mohly zahřát další cenné tři body.

23.10. Těšnovice – Kelč 1:1
Jeden z nejočekávanějších zápasů sezony. Kelč jela sice na hřiště Těšnovic z první
pozice v tabulce, přesto se nedá říct, že by byla v tomto duelu favoritem. Druhá
příčka v tabulce totiž domácím patřila jen kvůli horšímu skóre. Jednalo se tedy
doslova o zápas o šest bodů, kdy jeden získá a druhý ztratí. Konečná remíza 1:1
sice z tohoto hlediska příliš neřeší, ale Kelč ji určitě nemůže považovat za ztrátu.
Přece jen bod ze hřiště tak zvučného soupeře se nevozí každý den. Domácím zajistil
remízu Bartušek, Kelč může za plusový bod děkovat Hlavicovi. Největší radost ale
bude mít zřejmě Fryšták, který se díky výhře v Míškovicích na vedoucí dvojici
bodově dotáhl.
Více na: www.fotbal-kelc.cz
Pavel Mašlaň
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FLORBALOVÝ KLUB TJ TEIWAZ KELČ
Florbaloví muži zahájili svoji první sezonu v Olomouckém přeboru jednou
prohrou a jednou výhrou.

1.kolo
TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Spartak Přerov D 4:9 (0:1,3:1,1:7)

branky a asistence týmu Teiwaz Kelč:
Hloch, Barfus (Hloch), Barfus (Hloch), D. Drozd
Hned v prvním kole se střetl tým Kelče s nejsilnějším týmem v soutěži Spartakem Přerov D, který byl složený i z hráčů přerovského "béčka" a
"céčka". Velice vyrovnaná první třetina, kde si oba celky vyzkoušely
přesilovou hru, dopadla nakonec šťastněji pro Spartak, když po šancích na
obou stranách dal jediný gól v úvodní třetině Přerov a ujal se vedení.
Ve druhé třetině si Teiwaz Kelč držel míček na svých florbalkách a vynutil si
tlak na branku Přerova. Přerov se mohl ubránit narůstajícímu tlaku Kelče v
přesilové hře, když byl vyloučen hráč Kelče Jiří Vraj, ale to odmítl Marek
Hloch a po sebrání míčku přerovskému hráči vyrovnal na 1:1. Přerovští hráči
stále hráli přesilovku a nakonec se jim podařilo ji využít. Deset sekund před
vypršením trestu hráče Teiwazu vstřelili branku a znovu se ujali vedení. Poté
přišla přesilová hra pro tým Kelče a byla využita. Tomáš Barfus vyrovnal na
2:2. Velice povedená třetina týmu Teiwazu, který měl spoustu šancí, nakonec
skončila pro Kelč šťastněji a do přestávky šel tým do vedení, když po tlaku v
obraném pásmu Přerova dal gól znovu Tomáš Barfus.
Asi každý hráč Kelče si přál, aby se hrál florbal jen na dvě třetiny. Bohužel
však po dobrých dvou třetinách, kde místy i lepší mužstvo Kelče statečně
vzdorovalo týmu Přerova, nezvládli hráči jak fyzicky, tak hlavně psychicky
závěrečnou třetí třetinu a prohráli ji 1:7.

2.kolo
FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. SK Sportcentrum Prostějov B 5:4 (2:1,1:2,2:1)

branky a asistence týmu Teiwazu Kelč:
J. Vraj (Hloch), M. Drozd, M. Janda (M. Drozd), Hloch (J. Vraj), Barfus (Hloch)
Přestože šlo mužstvo Prostějova ve třetí minutě do vedení, mělo mužstvo
Kelče průběh zápasu pod kontrolou a po brankách Jirky Vraje, Martina
Drozda a Martina Jandy otočilo skóre a vedlo 3:1.
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I v tomto zápase si ale tým Kelče našel slabou desetiminutovku a dovolil
hráčům Prostějova vyrovnat. Aby toho nebylo málo, matný a nepřesvědčivý
výkon Kelče pokračoval a Prostějov toho dokázal využít a ujal se v poslední
třetině vedení 3:4. Bez nápadu a bez chuti hrající tým Teiwazu nemohl v
útočném pásmu Prostějova nic vymyslet, až se naskytla dvě minuty před
koncem
utkání
přesilová
hra,
kterou
šťastnou
střelou
hráč
Kelče Hloch využil. Štěstí se nakonec přiklonilo k týmu Kelče, když sekundu
před koncem utkání, střelou od mantinelu Tomáš Barfus dal vítěznou branku a
Kelč si připsala první tři body do tabulky.
Trenér Marek Hloch: "První zápasy nezvládli někteří kluci hlavně psychicky,

měli jsme v týmu nové tváře, které s námi absolvovaly jen pár tréninků, a
nervozita byla vidět skoro na všech klucích. Tým Přerova, který hraje spolu
čtyři - pět let ve stejném složení, byl sehranější, kompaktnější i zkušenější.
Měli jsme v týmu i pár zraněných kluků. Doléčíme zranění, budeme tvrdě
trénovat a v příštím zápase budeme opět silnější."
Sestava FbŠ TJ Teiwaz Kelč : Martin Křístek (Brankář), Martin Janda,
Jiří Vraj, František Konečný, Denis Drozd, Tomáš Ševčík, Jakub Baroň,
Marek Hloch, Tomáš Barfus, Tomáš Pivovarčík, Marek Vraj, Martin Drozd
Olomoucký přebor - Tabulka
#

Družstvo

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

2

2

0

0

6

22

5

17

2

2

0

0

6

13

6

7

3. TJ Sokol Kostelec na Hané - HK

2

1

1

0

4

8

6

2

4. TJ Teiwaz Kelč

2

1

0

1

3

9

13

-4

5. HC Jamajka Kojetín

2

1

0

1

3

8

18

-10

6. FBK Olomouc

2

0

1

1

1

6

8

-2

7. SK K2 Sportcentrum Prostějov B 2

0

0

2

0

9

12

-3

8. FBC Cannibals Lipník

0

0

2

0

6

13

-7

1. FBC Spartak Přerov D
2.

BOTANICO - PROCYON
MANUFACTURE

2

Marek Hloch
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KUŽELKY
Na úvod chci sdělit, že naše družstvo po několika sezonách, kdy hrálo meziokresní
přebor a většinou končilo na postupových místech, využilo možnost a postoupilo do
krajského přeboru Zlínského kraje. Je nám jasné, že úroveň této soutěže je o dost
vyšší, a proto si budeme vážit každého získaného bodu.
Krajský přebor Zlínského kraje 2011-2012
Výsledky 1. - 4. kola :
Zlín B
Kelč
Zlín C
Kelč

-

Kelč
Luhačovice C
Kelč
Val.Meziříčí B

2:6
4:4
2:6
2:6

2455 – 2518
2420 – 2342
2314 – 2437
2472 – 2555

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

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

30:2
24,5:7,5
22:10
18:14
17:15
16:16
16:16
15:17
14:18
12:20
13,5:18,5
12:20
7:25
7:25

Hrací dny jsou v pátek vždy v 17 hodin :
28.10.2011
11.11.2011
25.11.2011

-

Otrokovice
Chropyně A
Bojkovice A

Přijďte povzbudit !
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8
8
6
5
5
4
4
4
4
4
2
2
0
0

2
1
2
0
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Severomoravská divize dorostu 2011 – 2012
Výsledky 1.-3. kola:
Sedlnice Kelč
Rýmařov -

Kelč
Jeseník
Kelč

2:6
6:2
4:4

1158 – 1190
1264 – 1165
1141 – 1149

2
2
1

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

Zábřeh
Rýmařov A
Kelč
Poruba
H. Benešov
Minerva
Sedlnice
Šumperk
Jeseník
Rýmařov B

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

24:0
18:6
16:8
18:6
12:12
14:10
12:12
4:20
2:22
0:24

6
5
5
4
4
3
3
0
0
0

Dorost hraje v neděli v 9.30 - 23.10., 6.11., 20.11.2011.
Josef Gassmann

Mateřská škola informuje
Padá listí zlaté, rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
až to listí opadá?
Potom bude padat sníh,
co ho bude ve větvích,
co ho bude všude, všude,
jen to slunce bude rudé.
Listopad se svým pochmurným počasím nenavozuje zrovna radostnou náladu a
mnohdy nás studený déšť a blátivé cesty do přírody nelákají. My v těchto dnech
využíváme krásně zbarvených listů, dozrávajícího ovoce a zeleniny k různým
činnostem a hrám ve třídách.
13
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Děti si poznatky a dovednosti osvojují prožitkovým učením. Vzdělávací činnosti
jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, veškeré aktivity obsahují prvky hry a
tvořivosti. V takovém prostředí s dostatkem podnětů jsou děti radostné, schopné
naslouchat, objevovat, dívat se kolem sebe a dokážou ukázat, co už samy umí.
Nejdůležitější na cestě poznávání je neztratit cestou nadšení, fantazii a dětský
pohled na svět.
V předškolním vzdělávání podporujeme u dětí také rozvoj čtenářské gramotnosti.
Téměř denně jsou dětem předčítány pohádky, děti využívají třídní knihovny,
navštěvujeme i Městskou knihovnu v Kelči.
Děti se v mateřské škole ve dvou třídách seznamují také s prací na PC, získávají
základní dovednosti hravou a zábavnou formou. Využíváme výukové programy
Veselá beruška, Těšíme se do školy, Sluníčko, Dětský koutek aj.
A na co se děti ještě mohou těšit ?
V úterý 8. listopadu to bude maňásková pohádka „O veliké řepě“ a další kouzelné
pohádky, které dětem zahrají paní učitelky v „Kašpárkovém divadélku“ v mateřské
škole.
Ve čtvrtek 10. listopadu v 17. hodin potěší naši nejstarší předškoláci svým
vystoupením kelečské důchodce při společném setkání v Kulturním domě v Kelči.
V pondělí 14. listopadu půjdou děti do Kina v Kelči na film „Šmoulové“.
Představení začne v 10 hodin.
Ve čtvrtek 24. listopadu navštíví děti Kulturní dům v Kelči, kde jim Divadlo
„SemTamFór“ za Slavičína zahraje pohádku „Povídání o pejskovi a kočičce“.
Začátek je v 10 hodin.
A potom nás už možná navštíví Martin na bílém koni a vlády se ujme paní zima.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy

Základní škola informuje

 Poradna pro volbu povolání
I když školní rok teprve začal, je nutné již nyní s žáky končícího 9. ročníku hovořit
o jejich plánech po skončení základní školy. Termín pro podání přihlášek je sice
stanoven až na březen dalšího kalendářního roku, ale protože někteří žáci zatím
opravdu vůbec neví, kam budou jejich kroky po opuštění ZŠ směřovat, je důležité
žákům poskytovat co nejvíce informací o školách a studijních oborech. U nás ve
škole tyto informace poskytuje výchovná poradkyně Mgr. Květoslava Václavíková.
V 9. ročníku vyučuje předmět Svět práce, v němž se žáci seznamují s činnostmi
vybraných profesí, zajímají se o druhy povolání, orientují se v požadavcích na
14
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jednotlivé profese, na základě získaných informací se pak mohou snadněji
rozhodnout o svém budoucím povolání. Kromě hodin tohoto předmětu poskytuje
výchovná poradkyně informace tohoto druhu ve svých konzultačních hodinách, a to
nejen žákům, ale také jejich rodičům vždy po dohodě od pondělí do čtvrtka. K větší
informovanosti našich žáků také přispívají nástěnky s aktualitami ze středních škol
(např. termíny dnů otevřených dveří), informace o internetových adresách škol,
osvědčily se nám také návštěvy zástupců středních škol přímo u nás ve škole.
Čerstvé informace k tomuto tématu ve Zlínském kraji najdete např. na:
· www.zkola.cz
· www.kr-zlinsky.cz – sekce Školství
· www.burzaskol.cz
· www.infoabsolvent.cz

 Den s Policií ČR
Ve čtvrtek dne 15. 9. 2011 se žáci z 3. – 5. ročníku naší školy zúčastnili akce Den
s Policií ČR, která se konala na stadionu ve Valašském Meziříčí. Tato akce byla
pořádána v rámci oslav „Dnů města Valašské Meziříčí“ a zúčastnily se jí základní
školy z Valašského Meziříčí a z okolních obcí.
Po příchodu do areálu stadionu si děti mohly prohlédnout policejní vozový park a
jednotlivé složky Policie ČR. Představili se jim kriminalističtí technici,
pyrotechnici, potápěči, byl zde i identikit a laserová střelnice.
Potom se děti přesunuly k tribuně. Starosta Valašského Meziříčí Jiří Částečka svým
proslovem akci oficiálně zahájil. Následovala ukázka zákroku těžkooděnců proti
výtržníkům, výcviku a využití služebních psů a koní a ukázka zadržení
nebezpečného pachatele.
Na závěr se konala soutěž v přetahování lanem mezi žáky jednotlivých škol.
Vítězem mezi školami se stalo družstvo naší základní školy, které se následně
utkalo v přetahování lanem s těžkooděnci. Cenou pro vítěze byl krásný pohár a dort
se znakem Policie ČR. Pohár je vystaven ve vitríně školy, dort byl členy vítězného
družstva „smlsnut“ hned druhý den ve škole.
Děti si mohly ve stánku zakoupit občerstvení a po příjemně stráveném dopoledni,
které bylo obohaceno o nevšední zážitky a navíc bylo umocněno krásným
slunečním počasím, se vrátily do školy.
A zde jsou jména našich siláků, kteří vybojovali vítězství:
Rolinc Jindřich
5.A
Pelc Vojtěch
5.B
Pelc Pavel
5.B
Jiříček David
5.B
15
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Pitrun Zdeněk
Kutálek Lukáš
Rada Jan
Lakatoš Pavel
Kapusta David
Hradil Alois
Gerla David
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5.B
5.A
5.A
5.B
5.B
5.B
5.B
5.B

 Výuka na dopravním hřišti
Letošní čtvrťáci už zahájili svou přípravu v rámci dopravní výchovy. Jednak jim
začal nový vyučovací předmět dopravní výchova a k tomu už dvakrát navštívili
meziříčské dopravní hřiště, na němž absolvovali 4 hodiny teoretické i praktické
výuky. Hlavním cílem Dětského dopravního hřiště je působit na poli prevence
dopravní nehodovosti dětí. Je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních
komunikacích a výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu
začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ. V letošním roce prošlo hřiště několika
úpravami, které přispěly ke zkvalitnění výuky a provozu. Zejména se jedná o
vybudování nové učebny pro teoretickou výuku za finanční podpory Městského
úřadu Valašské Meziříčí a Odboru dopravy Zlínského kraje.

PhDr. Pavla Čučková
zástupkyně ředitele školy

LOGOPEDIE V KELČI
Od prvního ledna bude v základní škole otevřen kroužek logopedie. Individuální
cvičení pro děti předškolního i školního věku povede Bc. Dana Šatranová.
Logopedická péče bude probíhat ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr.
Žanetou Wirthovou a PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou - garantkou za Speciální
pedagogické centrum Valašské Meziříčí.
První informační schůzka pro zájemce se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2011
v 16:00 v budově ZŠ.
Další informace poskytne Bc. Dana Šatranová na tel. č. 777 289 118.
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Orel jednota Kelč informuje

FBC Orel Kelč
Hráči dorostu FBC Orel Kelč zahájili letní přípravu začátkem srpna. Po celý měsíc
absolvovali vytrvalostní běh a posilování. Zakončení přípravy proběhlo na
soustředění v Uherském Brodu, kde jsme trénovali na venkovním orelském hřišti se
speciálním povrchem. Součástí soustředění byla i účast na Memoriálu Petra
Halušky v Kunovicích v týmu Uherského Brodu, kam jsme byli pozváni na
hostování. Od 2. září jsme začali s přípravou v tělocvičně místní ZŠ.
V pondělí 5. září proběhl nábor mladších žáků a elévů. Přihlásilo se 16 nových
adeptů florbalu. Oddíl FBC Orel Kelč má družstva elévů, mladších žáků, starších
žáků a dorostu. Rádi přivítáme i další zájemce o florbal.
Družstvo dorostenců se účastnilo přípravného turnaje mužů „O Hostýnský pohár“
v Bystřici pod Hostýnem. Cílem turnaje bylo se seznámit s hrou v pěti hráčích na
hřišti o ligových rozměrech. Tým skončil poslední ze šesti týmů, přesto turnaj splnil
svůj účel, čímž bylo sbírání zkušeností před zahájením 2. ligy dorostenců Zlínského
kraje. Tuto jsme zahájili v sobotu 24. 9. 2011 v Holešově.
FBC Orel Kelč: SFK Kozel Počenice 5 : 5.
Branky domácích: M. Majkus, Hegar, Tvrdoň, Klvaňa, Pelc.
První ligový zápas dopadl nad očekávání dobře. Celý tým podal bojovný výkon. Ve
třetí třetině kluci otočili nepříznivý stav 1: 4 na 5: 4 a jen drobná chyba v obraně v
samém závěru zápasu nás připravila o vítězství a tříbodový zisk.
FBC Holešov: FBC Orel Kelč 5 : 2
Proti domácímu týmu kluci dokázali držet přijatelný stav 2 : 1 celé dvě třetiny. Na
začátku třetí se soupeř po chybách v obraně dostal do vedení 4 : 1. S přibývajícími
minutami soupeři z Holešova začaly docházet síly a naši borci převzali iniciativu
v zápase a snížili na 4 : 2. V dalším tlaku se podařilo nastřelit tyč a břevno, ale gól
jsme nedali. V závěrečných minutách ještě soupeř zužitkoval přesilovku a
zaslouženě zvítězil 5 : 2. Naše góly vstřelili: Klvaňa a Klaus.
Sestava: Brankář: Vít Plesník (c)
Obrana: Hegar, Klaus, Pajdla, Novák
Útočníci: Novosad, Klvaňa, Pelc, Majkus R., Vahala, Majkus M., Tvrdoň.
Dorostenci FBC Orel Kelč odehráli v neděli 23. 10. 2011 ve Vsetíně zápasy třetího
kola 2. dorostenecké ligy Zlínského kraje.
FBC Orel Kelč: Panthers Otrokovice 1 : 7.
Branku FBC Orel Kelč vstřelil Lukáš Novosad, asistence Václav Humplík.
17
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Zápas jsme začali na výbornou. Hned ve druhé minutě jsme se ujali vedení a i další
průběh první třetiny byl v naší režii. V polovině třetiny jsme udělali hrubou chybu
v obraně a tím dovolili soupeři srovnat skóre. V průběhu druhé třetiny změnil
soupeř systém útočení a na to jsme nedokázali zareagovat a po chybách prvního
útoku nám soupeř odskočil na rozdíl tří branek. V závěru zápasu nám začaly
docházet síly, soupeř potrestal chyby v obraně a zaslouženě vyhrál.
TJ Mez Vsetín: FBC Orel Kelč 10 : 2
Ještě na začátku třetí třetiny byl stav utkání 4 : 2. Tým domácích hrál od začátku
utkání na tři útočné formace, my jsme měli k dispozici pouze deset hráčů a to ještě
náš tým museli doplnit tři starší žáci. Našim hráčům došly síly a opět chybovali
v obraně a po páté obdržené brance opustil bránu Víťa Plesník, který nás do té doby
držel v utkání. Vystřídal jej David Pajdla, ale ani jeho výborný výkon nestačil
zachránit všechny chyby obrany, a tak nám domácí nastříleli celkem 10 branek.
Naše góly vstřelili: Jan Klvaňa a Václav Humplík, asistence u obou branek Patrik
Hegar.
Sestava: Brankáři: Vít Plesník (c), David Pajdla
Obrana: Hegar, Klaus, Pajdla, Novák
Útočníci: Novosad, Klvaňa, Pelc, Pitrun, Humplík, Tvrdoň.
Tabulka 2. ligy dorostenců Zlínského kraje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panthers Otrokovice
FbK Sokol Val. Klobouky
TJ MEZ Vsetín
FbC Holešov
SFK Kozel Počenice
FBC Orel Kelč

6
6
4
4
6
4

4
4
3
1
0
0

1
0
0
2
2
1

1 13 26 19
2 12 25 15
1 9 25 9
1 5 16 16
4 2 15 31
3 1 10 27

7
10
16
0
-16
-17

Díky velkému zájmu nejmladších hráčů jsme založili také oddíl elévů (první až pátá
třída). Kluci odehráli ve středu 12. 10. 2011 přátelské utkání s mladšími žáky Orla
Hustopeče. Hra našich nejmenších nás trenéry a vedoucí tak nadchla, že jsme nějak
opomněli sledovat skóre. Pro hráče této věkové kategorie je mnohem důležitější
radost ze hry, než body a skóre. A že se kluci, a u soupeřů také děvčata, bavili a
radovali, a to i z gólů, které si díky vlastní nešikovnosti vstřelily oba týmy
několikrát do vlastní branky. Takže vlastně vyhráli všichni hráči na hřišti.
Tréninky elévů a mladších žáků probíhají v tělocvičně místní školy každou středu
od 18hodin.
18
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Rozpis zápasů FBC Orel Kelč na listopad:
Neděle 6. 11. 2011 : mladší žáci – 1. kolo OFL - Havířov
Sobota 19. 11. 2011 : dorostenci – 4. kolo ČFbU - Bystřice pod Hostýnem
domácí turnaj FBC Orel Kelč
Neděle 20. 11. 2011 : starší žáci – 1. kolo OFL - Kelč
domácí turnaj FBC Orel Kelč
Sobota 26. 11. 2011 : dorostenci – 1. kolo OFL - Uherský Brod
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

TANEČNÍ SOUBOR RUTY ŠUTY
WDFC Country line dance competition Czech Republic 2011
7.-9. října se uskutečnila v Písku Czech open competition 2011. Ředitel soutěže p.
Tom Dvořák vyhlásil již v květnu tři povinné soutěžní tance, které jsme poctivě
trénovali jak na zkouškách tak na dvou seminářích. Po dlouhé noční cestě vlakem
jsme vstoupili v sobotu ráno do kulturního domu v Písku, kde už bylo mnoho
tanečníků. Po organizační schůzce a roztančení začala samotná soutěž v jednotlivých
kategoriích rozdělených podle věku. V mladší kategorii 9-12 let tančil Aleš Klvaňa,
14-17 let dívky Veronika Jandová, Veronika Hegarová, Kateřina Vitteková. Za kluky
tančili Karel a Aleš Tvrdoňovi. V kategorii 18 – 40let tančila Tereza Jandová.
Soutěžící dostali čísla, která si připnuli na záda a tak před přísnou, ale spravedlivou
porotou odtančili postupně všechny tři soutěžní tance. Porota byla složená z předních
tanečníků a učitelů line dance za zahraničí byli to-Roy Verdonk, Nisrine Sadqi
(Holandsko), Cintha Larrotcha (Španělsko), Kelli Haugen (Norsko), Nicolas Cort a
Zuzana Cort (Švédsko). Soutěž probíhala až do večera a s přibývajícím časem
stoupala i nervozita před vyhlašováním vítězů. Ve 20 hodin jsme se opět sešli v sále a
netrpělivě čekali, jak to všechno dopadlo. Všechny soutěžící, porotu a diváky přivítal
p. starosta města Písek p. Veselý a ten také předával medaile a diplomy vítězům. A
teď přišla naše chvíle. To, oč jsme usilovali, přáli si a doufali jen v skrytu duše, se
stalo skutečností. Máme v souboru Ruty Šuty mistry ČR v line dance jednotlivců. 1.
místo Veronika Jandová, 2. místo Veronika Hegarová a na 3. místě Kateřina
Vitteková. Věřte, že to byl nádherný pohled na stupně vítězů s našimi děvčaty, které
se objímaly, plakaly, výskaly, no radost to byla veliká. A v kategorii kluků získal 4.
místo Aleš Tvrdoň , 1. místo Karel Tvrdoň. Aleš Klvaňa získal krásné druhé místo a
19
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taky si užil jaké to je stát na „bedně“! Krásného umístění dosáhla i Tereza Jandová,
postoupila mezi 10 nejlepších do finále a zde vytančila krásné 7. místo. Všech sedm
tanečníků se umístilo na tak velké mezinárodní soutěži a to je pro nás všechny
ohromná odměna za roky zkoušek a trénování a taky velká motivace do nového
tancování. Cesta domů byla veselá a plná smíchu a radosti. Děkuji vám, moji
tanečníci, že jste mě nezklamali a podali jste všichni výborný výkon. Děkuji všem
rodičům za podporu dětí v tanci a za ochotu i v noci odvézt děti na vlak. Děkuji radě
jednoty Orel Kelč za finanční podporu tanečníků. A závěrem děkuji všem, kdo nám
přejí tento veliký úspěch.
Jitka Hegarová

3e Regional Open WCDF Country line dance
Competition Czech Republic 2011 (Písek)
Do Písku jsme vyjeli hezky v pátek v noci. Všichni se nesmírně těšili. Vše začalo
příchodem do kulturního domu v Písku, kde jsme měli skvělou náladu na tančení.
Dozvěděli jsme se, co vše nás čeká a také, jak nás bude porota hodnotit. V 10:30
začínalo roztančení pro všechny kategorie a kolem 10:45 začala samotná soutěž.
Tance byly určené dlouho před soutěží, byl to: Sam’s Waltz, Knee Deep a Can Do
Cha Cha. Začínala kategorie 18+ a pak se postupně dostávaly k tančení další
kategorie. Na všech soutěžících byl vidět strach a stres. Dotancovali jsme kolem 14
hodiny a šli na oběd. Ten jsme si jako vždy vybrali „velice dobrý“. Asi po hodině
jsme se vrátili do kulturního domu, kde bylo vyhlášeno finále pro určité kategorie. Nás
se týkala kategorie 18+, kam postoupila Tereza Jandová. Ta tancovala všechny tři
tance ještě jednou. Večerní vyhlašování dopadlo pro Ruty Šuty vážně výborně.
V kategoriích jsme získali tato ocenění:
- Social Youth male (9-13let) 2.místo – Aleš Klvaňa
- Social Teen male (14-17let) 1.místo – Karel Tvrdoň
4.místo – Aleš Tvrdoň
- Social Teen female (14-17let) 1.místo – Veronika Jandová
2.místo – Veronika Hegarová
3.místo – Kateřina Vitteková
- Social Adult female (18-40let) 7.místo – Tereza Jandová
Účast na této mezinárodní soutěži Czech Open byla pro nás pro všechny velkou
zkušeností a zážitkem, který nás posunul zase o veliký kus dál.
Chtěla bych velice poděkovat za tanečníky p. Jitulce Hegarové, která to s námi hezky
zvládla a držela pěsti v publiku. Také nám dodala sílu, když už jsme nemohli.
VELIKÉ DÍÍÍKY!!! ☺
Také tanečníkům, kteří se nádherně umístili.
Tereza Jandová
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Různé
Vážení občané, bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu,
když jsem před dvěma měsíci psal ohlédnutí za oslavami posvěcení
kaple v Němeticích, měli jsme za sebou chladné a deštivé prázdniny .
Krásné slunečné dny babího léta byly pro mnohé příležitostí sklidit
úrodu a mnozí také přišli při hodové mši svaté za přijatá Boží
dobrodiní děkovat.
Chtěl bych děkovat Pánu Bohu i všem, kdo se podíleli na dalších
pracích při přebudování farních chlévů na Bezbariérové farní a
komunitní centrum. V sobotu 5. listopadu uplyne třicetidenní
ohlašovací lhůta, po které můžeme zahájit veřejnou sbírku na
dokončení zahájených prací na „Befarku“. Děkuji všem, kteří první
listopadovou sobotu otevřou pověřeným zástupcům farnosti pro
vykonání sbírky. Děkuji za každý váš dar do pokladničky i všem, kteří
nás jakkoli podpoříte.
Během
zimních
měsíců
můžou
pokračovat
práce
vodoinstalatérské, elektroinstalační a topenářské, abychom, dá-li
Bůh, mohli na jaře zaomítat a zprovoznit sociální zařízení od kostela
bezbariérově přístupné.
Za Římskokatolickou farnost Kelč
P. Jan Bleša, farář

Skautská drakiáda
V neděli 16. října 2011 se na louce u hřbitova v Kelči
konala tradiční drakiáda pořádaná skauty pro veřejnost.
Po loňské, předloňské i předpředloňské zkušenosti se
většina účastníku dostavila teple oblečena, což ale
protentokrát nebylo vůbec potřeba. Zima nebyla, naopak.
Krásně svítilo sluníčko, obloha jako vymetená….zkrátka
ideální nedělní odpoledne.
Co drakům trošku komplikovalo život, bylo naprosté bezvětří, které ale děti hravě
nahrazovaly během skrz louku. I když to vlastně není úplně přesné. Děti běhaly jen
zpočátku, postupně ale zaměstnávaly širokou rodinu i přihlížející veřejnost, takže
postupně bylo možno vidět běžící lidi s provázkem v ruce všech věkových kategorií.
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Draků se letos zaregistrovalo celkem 35, většina z nich byla kupovaných, někteří
účastníci ale dorazili s draky vlastní výroby. Vidět zde byly roztodivné dračí kousky,
draci velcí i malí, placatí i krabicoví, létající i ti trošku leniví.
Po prolítání a předvedení kvalit svých draků pak v šesti různých kategoriích získali
vítězové zasloužené odměny. Každý majitel draka ale dostal za vynaložený běžecký
výkon špekáček, a tak celá akce skončila společným opékáním. K příjemné atmosféře
dne přispěl i bufet s bezvadnou obsluhou a svařákem, čajem, bramboráčky a tak dále a
tak dále…
Děkujeme všem, kteří dorazili. Potrénujte draky na příští rok, už teď se na Vás
těšíme ☺.

Bětka

Rodinné centrum Slůně Kelč
RC Slůně pořádá Bazar zimního oblečení a hraček – v úterý 22.11. a čtvrtek
24.11. od 9-11.30 hodin a ve středu 23.11. od 16-18 hodin.
Věci do prodeje budeme přijímat do 20. listopadu v úterý a čtvrtek 9:00-11:30
v našem centru.
Prosíme maminky, aby věci do prodeje označily štítkem se jménem, cenou a
k věcem přiložily seznam oblečení případně hraček. Z ceny prodaného zboží půjde
10% na provoz centra. Veškeré dotazy případně nabídky směřujte na email
rcslune@seznam.cz nebo telefon 774 096 909. Další informace podáme také
osobně v centru.
Program na listopad:
• úterý 1. listopadu v 9,30 – „Výroba kouzelných lampiček“
• pondělí 7. listopadu v 9,30 – „Učíme se vyrábět salámové dorty a kytky“
• úterý 15. listopadu v 9,30 – „Drakiáda“ – sraz na louce u hřbitova
• pondělí 21. listopadu v 9,30 – „Tvoříme papírové květy na zdobení dárků“
• úterý 29. listopadu v 9,30 – „Výroba svítících čertíků na čajovou svíčku“ a
krátká prezentace na téma „Vitamíny a minerální látky ve výživě nejen těch
nejmenších“
Těšíme se na Vás!
Zdenka Smahlová
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Zlínský kraj také letos finančně podpořil Charitní pečovatelskou službu
Cílem dotací je poskytovat profesionální, kvalitní a odbornou sociální službu
seniorům nad 65 let věku, mladým dospělým od 19 let věku, dospělým od 24 let věku,
kteří jsou omezeni v soběstačnosti a osobám s kombinovaným, mentálním a tělesným
postižením.
Pečovatelská služba je jedinou terénní
službou tohoto druhu, která poskytuje služby
v Kelči a jejím okolí. V současné době má
Charitní pečovatelská služba 33 klientů, kteří
využívají našich služeb.
Posláním terénní Charitní pečovatelské služby je poskytnout podporu lidem, se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení setrvat co nejdéle v domácím prostředí, kde pracovnice vykonávají
jednotlivé pečovatelské úkony.
Pracovnice při své práci respektují: soukromí klienta, jeho denní režim, individuální
přístup ke každému klientovi dle jeho specifických potřeb, důstojnost každého klienta
a možnost samostatného rozhodování klienta o své osobě.
Charitní pečovatelská služba poskytuje základní činnosti a úkony, které jsou
stanoveny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím. Mimo základní činnosti poskytuje Charitní pečovatelská
služba i fakultativní úkony, ke kterým patří: dovoz a odvoz a pobyt u osamělého
klienta.
Charitní pečovatelská služba poskytuje základní poradenství, jehož prostřednictvím
poskytuje potřebné informace, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace.
V neposlední řadě nabízíme možnost zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, které pomáhají ke zlepšení sebeobslužnosti a tím ulehčují celkovou situaci
nejen osobám, ale i jejich příbuzným.
Dotace je použita také na pokrytí nákladů Charitní pečovatelské služby klientům,
kterým je podle § 75, odst. 2 zákona č.108/2006, poskytována pečovatelská služba bez
úhrady. Do této skupiny spadá v současnosti 1 klient.
Zlínský kraj, který podporuje činnost Charity Valašské Meziříčí již 11 rokem,
přispěl letos na provoz naší služby částkou 42 000,- Kč. Za podporu a pomoc velmi
děkujeme.
Více informací naleznete na webových stránkách www.valmez.caritas.cz,
www.kelc.farnost.cz sekce aktivity, www.kelc.cz sekce instituce, sdružení.
V Kelči 11. 10. 2011
Bc. Iveta Minářová DiS
Koordinační sociální pracovník
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Denní stacionář Anděl Kelč

Poděkování
Ráda bych ze srdce poděkovala všem, kdo se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu
7. ročníku ParaAkademie, kterou pořádal DS Anděl Kelč.
Všem sponzorům: MěÚ Kelč, Zlínský a Olomoucký kraj, Mikroregion VM, Fara
Kelč, Masný průmysl Krásno, Mlékárny VM, Pálenice Poličná – pan Bublík,
Husqarna Zubří – pan Šupler, Elektro VM – pan Kuběja, NVB Kelč – pan Vacula,
Bazény VM – pan Lukáš, Galanterie VM – pan Matyska, Zdravá výživa VM,
Cidemat Hranice – pan Ing. Hlavinka, Farma Němetice – Tvrdoňovi, Stolařství
Němetice – Vašíčkovi, Lékárna Na nábřeží VM – paní RNDr. Hrubá, Robe VM –
pan Petřek, Potraviny Všechovice.
Poděkování patří i všem vystupujícím souborům a jejich uměleckým vedoucím,
kapele TAKZATRUP a taky těm, kteří přišli a vytvořili přátelskou atmosféru
odpoledne a následně i večera.
Další velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhali: paní
Aničce Vykopalové, paní Marušce Čubové, paní Milušce Machačové, panu
Liborovi Mašlaňovi a panu Břeťovi Vlčkovi.
Dále bych chtěla poděkovat i některým rodičům našich uživatelů, kteří nám
neodmítli pomoc: paní Božence Závodné a paní Darince Červeňákové.
A poslední obrovský dík patří pracovnicím DS Anděl paní Martě Leinertové, paní
Marušce Mašlaňové a paní Sule Zadražilové za jejich obětavou práci.
Co říci závěrem? Akademii vyhrál soubor RUTY-ŠUTY, v těsném závěsu
s Mateřskou školkou Kelč. Kdo přišel, nelitoval a já už se velmi těším na další 8.
ročník…
Anna Hlavicová
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Rehabilitační cvičení SM systém
Léčebná a preventivní metoda SM (stabilizace a mobilizace) je cesta jak aktivním
cvičením odstranit bolesti zad, deformity páteře a přetížení velkých kloubů.
Základem cvičení je aktivace svalových spirál, které protahují páteř vzhůru a tím
odstraní příčinu bolesti.
Kdy začít cvičit:
- bolesti páteře, akutní výhřez meziobratlové ploténky, skolióza, vadné držení těla
nejen u dětí ( např. kulatá záda, zvětšená bederní lordóza ), zúžený páteřní kanál,
bolesti velkých kloubů, bolesti hlavy, závratě, hypermobilita, snížená plotýnka,
plochonoží, v průběhu celého těhotenství, doplněk rekreačního i vrcholového
sportu s cílem předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů, a tím i
zlepšit sportovní výkon
Cvičení je vhodné pro všechny bez ohledu na věk a pohlaví.
Cvičení bude probíhat ve skupinách max. 5 lidí, pro zachování individuálního
přístupu pod vedením fyzioterapeutky Radmily Hlavicové – tel. 777 248 474.
Informační schůzka s ukázkou cvičení a zápisem do skupin se koná 8.11.2011
v 18hodin v prostorách Rodinného centra Slůně ( Hasičský dům Kelč).

Právní rubrika
Používání zimních pneumatik a výměna řidičských průkazů
Zima se neodvratně blíží. Pro mnohé radostné očekávání prvního sněhu a
zimních radovánek, pro jiné obavy a starosti. K těm druhým bez pochyby
patří řidiči a majitelé motorových vozidel.
Řízení motorových vozidel v zimním období vyžaduje více pozornosti a
ohleduplnosti k ostatním uživatelům silnic, více zkušeností a předvídavosti
neočekávaných situací. Také přípravu vozidla na zimním období nelze
podcenit.
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Od 1.listopadu letošního roku jsou zpřísněna pravidla pro užívání
pneumatik motorových vozidel k jízdě na pozemních komunikacích v
období od 1.listopadu do 31.března každého roku v případě, kdy se na
komunikacích nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza anebo lze
předpokládat vzhledem k povětrnostním podmínkám, že se na pozemní
komunikaci může během jízdy vyskytnout souvislá vrstva sněhu, led nebo
námraza.. Musí být použitý zimní pneumatiky. Motorová vozidla
s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3.500 kg musí mít zimní
pneumatiky na všech kolech a motorová vozidla s maximální přípustnou
hmotností převyšující 3.500 kg musí mít zimní pneumatiky na všech kolech
hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Hloubka dezénu hlavních
dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být nejméně 4 mm u
motorových vozidel nepřevyšujících maximální přípustnou hmotnost 3.500
kg a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující
3.500 kg nejméně 6 mm.
Porušení tohoto ustanovení je hodnoceno jako přestupek, za který může
být uložena pokuta ve výši 1.000,- Kč - 2.500,- Kč a to při zjištění na místě
v blokovém řízení až do částky Kč 2.000,-.Vyšší pokuta může být uložena
ve správním řízení.
Je to poměrně přísné ustanovení, ale bezpečnější jízda autem v zimních
podmínkách jistě vyžaduje takové opatření. Doporučuji proto respektovat
vydané pravidlo a raději zvážit, zda se používání vozidla v uvedeném
období zřeknu a budu se orientovat na autobusovou a vlakovou dopravu a
na kratší vzdálenosti budu chodit pěšky a podpořím své zdraví.

V této souvislosti upozorňuji na probíhající výměny řidičských průkazů.
Dnes jsou neplatné řidičské průkazy, které byly vydány před 1.lednem
2001. Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 2001 do 31.prosince 2002 musí
být vyměněny za nové do 31.prosince 2012 a řídičské průkazy vydané od
1.ledna 2003 do 31.prosince 2004 musí být vyměněny do 31.prosince 2013.
Doporučuji sledovat platnost a zbytečně výměnu řidičského průkazu
neodkládat.
JUDr.vít J i ř í č e k

26

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

listopad 2011

Historie města Kelč
Víte, že dýmky proslavily Kelč až v Americe ?
Díky panu Janovi Jasnému, který téma „Dýmkařství v Kelči“ zpracoval, se můžete
dozvědět více. Jeho práci budeme uveřejňovat v našem Zpravodaji na pokračování:

DÝMKAŘSKÉ ŘEMESLO
Dýmky v dějinách.
Z poznatků o historii domorodců v Americe se dovídáme, že tam lidé vychutnávali
kouření z dýmek už před 3 000 roky. Údajně zpočátku bylo kouření náboženským
obřadem a provozovali ho jenom kněží. Zážitek z vůně tabáku navazoval spojení
s duchy a také mu byla přisuzována léčivá moc. Není známo, kdy se kouření u
indiánů stalo každodenní součástí života. Archeologové zjistili, že nejprve
používali dýmky hliněné. Až později je zhotovovali ze dřeva. Kryštof Kolumbus si
do deníku poznamenal, že u pobřeží viděl domorodce, jak muži i ženy drží v rukách
čoudící opálené dřevo.
V Evropě se před objevením Ameriky ojediněle užívalo kouření v léčitelství, a to
ze suchých natí léčivých bylin. Semena tabáku byla poprvé přivezena z Ameriky do
Lisabonu v roce 1550. Pěstování tabáku začínalo ve Španělsku a Portugalsku. Pak
kuřácká vášeň zakotvila v Anglii, pravděpodobně vlivem zakládání anglických osad
v Severní Americe. Manufakturní výroba dýmek zde prosperovala v městě
Broseley. Také z německé Ruhly exportovali dýmky do celé Evropy. Pro bohaté
kuřáky měly zdobení a stříbrné kování. Luxusní dýmky zvané „pěnkové“ se též
zhotovovaly z tvrdého vápence ve Vídni. Car Petr Veliký dovezl kuřáckou módu
z Holandska.
Pražané poprvé viděli kuřáky v r.1619 u anglických vojáků, kteří dělali doprovod
králi českých stavů Friedrichu Falckému. Podivovali se mosazným trubičkám,
z nichž u úst vycházel kouř. Prvními výrobci dýmek v Českých zemích byli zruční
řemeslníci Habáni. Jejich hliněné dýmky zvané „gypsovky“ byly od konce 17.stol. i
později v dobré pověsti.V 18.století byla v západních Čechách snaha vyrábět
dýmky porcelánové. V konkurenci neuspěly.
Dýmky dřevěné dosáhly v Čechách a na Moravě největší obliby. Asi koncem
18.století se začaly výrobou zabývat dva regiony: Českomoravská vrchovina a
východní Morava.
Ještě je třeba se zmínit, že pro nástroj ke kouření se v českých zemích ujal název
„fajka“, nebo „fajfka“. Pojmenování je odvozeno od německého slova die Pfeife,
což je píšťala.
Jan Jasný
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Inzerce

V KELČI č.p. 512
DISPOZICE BYTU:
3+1
PODLAŽÍ V DOMĚ:
1 ( ZVÝŠENÉ PŘÍZEMÍ )
POČET PODLAŽÍ V DOMĚ:
6
PODLAHOVÁ PLOCHA:
75 M2
DRUH OBJEKTU:
PANELOVÝ DŮM
STAV OBJEKTU:
VELMI DOBRÝ
TOPENÍ:
ÚSTŘEDNÍ – PLYNOVÉ
POPIS:
V PŮVODNÍ STAVU, UDRŽOVANÝ ,
TŘI POKOJE , KUCHYNĚ , KOMORA , VELKÁ CHODBA ,
LODŽIE , SKLEP, SPOLEČNÁ KOLÁRNA
Vaclav.Nerad@seznam.cz
VÁCLAV NEŘÁD
MOBIL :
736

436 606 / 734 470 099

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

Máme pro Vás široký výběr:
•
•
•
•
•

sudového i lahvového vína
jakostní a přívlastková vína
slámová a ledová vína
destiláty
od listopadu Svatomartinské víno !!!

úterý – pátek
sobota

Otevřeno máme:
10:00 – 18:00
8:00 – 11:00
Najdete nás:
Náměstí 39, Kelč
(prostory bývalé drogerie)
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LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
Tel.:777 114 410-Muchová Ester
608 876 138-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.

ZAHAJUJEME PRODEJ MACEŠEK
Dušičkové vazby, koše, věnečky a svícny na hroby.
Levné hřbitovní lampové svíčky.
Od 20.11.2011 také v prodeji ADVENTNÍ VĚNCE(4svíčky),ADVENTNÍ
SVÍCNY,VĚNCE NA DVEŘE A ADVENTNÍ VAZBY A LAMPOVÉ
SVÍCNY NA HROBY!!!
*****************************************************************************************
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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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Zakázkové stolařství

• vybavení interiérů - domů,bytů,kanceláří, hotelů
• vybavení exteriérů - altány, ploty, pergoly
navíc:
• přířez plošného materiálu
• olepování bočních hran
• hrany ABS
Vyrábíme z masivního i umělého plošného materiálu.

 Elektromontážní a servisní práce

• silnoproudé a slaboproudé rozvody, včetně revize
• zabezpečovací systémy

 Centrální vysavače
 Vzduchotechnika
Provozovna:
v areálu bývalé Loany Kelč

Kontakt:
Lubor Pitrun
tel: 608 470 044
e-mail: pitrun@pitrun.cz
web: www.pitrun.cz

Sídlo:
Kelč 244

KADEŘNICTVÍ
Lenka Klečková
Tel. 737 604 345
Všechovice 212
PO – PÁ 7.00 – 15.30
( možno i bez objednávek )

RELAXAČNÍ A PROTIMIGRÉNOVÉ MASÁŽE
Vadelová Vilma
Drogerie Teta Kelč
Na telefonickou objednávku
Tel.: 731 580 582
Možnost zakoupení dárkových poukázek.
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Společenská rubrika
Jubilanti
65 let
Anna Machačová
Ludmila Pajdlová

Kelč
Kelč

70 let
Anna Jasná
Milan Pavlištík

Kelč
Kelč

75 let
Milan Kašpar
81 let
Ludmila Orlová

Komárovice

Kelč

82 let
Marie Machová

Němetice

83 let
Miroslav Kunovský

Němetice

86 let
Vlasta Orlová

Kelč

92 let
František Jiříček

Kelč

96 let
Emilie Jurková

Kelč

Narození
Daniel Kunovský

Kelč

Úmrtí
Marie Michálková
Marie Ševčíková
Josef Strnadel

85 let
86 let
52 let

Kelč
Babice
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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