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Úvod
Oznámení
Dne 15. ledna 2014 zemřel v Hranicích
ve věku nedožitých 93 let kelečský rodák,
nadšený kelečský patriot MěÚ
a amatérský
Kelč
badatel Vladimír Rolinc.
Velmi mnoho své činnosti na tomto úseku
věnoval otázkám historie našeho města.
Čest jeho památce!
(Příspěvek o jeho osobě a aktivitách bude
zveřejněn v březnovém čísle Zpravodaje)
MěÚ Kelč

Městský úřad informuje

Informace z matriky
Počet obyvatel k 31. 12. 2013:
Kelč (včetně místních částí)
2657




Kelč
Němetice
Komárovice




2013
256
140

Lhota
Babice

146
102

- muži - 1332, ženy – 1325, děti do 6 let – 189, obyvatelé nad 70 let – 246
Změny za rok 2013:
- počet narozených
- počet zemřelých

- počet přistěhovaných
- počet odstěhovaných

26
16

34
45

Žádáme rodiče nově narozených dětí, aby se dostavili s rodným listem dítěte na
městský úřad k zasání do evidence. Z centrální evidence informace o narození
chodí s velkým zpožděním. Přihlášením dítěte dávají rodiče i souhlas s uvedením
údajů o narození do Zpravodaje, případně souhlas s pozváním na vítání občánků.
Věra Volfová
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Upozornění:
Žádáme řidiče, aby neparkovali svá vozidla v místech vývozu komunálního
a tříděného odpadu. Jedná se především o vozovku v Kelči pod číslem 511 – jednak
je v těchto místech parkování zakázáno, ale především zaparkovaná vozidla brání
pracovníkům svozové firmy dostat se ke kontejnerům. Pokud nasněží, bude situace
ještě horší. Proto důrazně apelujeme na všechny řidiče, aby se alespoň v den svozu
snažili parkovat na jiných místech.
V souvislosti s tím dále upozorňujeme obyvatele panelových domů, že v době
jejich hlavního úklidu mají nejen povinnost uklízet kolem kontejnerů, ale také
v případě sněhu odklidit sníh tak, aby se s kontejnery dalo bez problémů
manipulovat.
Majitele rodinných domů žádáme, aby do popelnice nevhazovali horký, ani vlažný
popel – popelnice jim nebude vyvezena, a to ani v případě, že popel zalijí vodou
(při mrazech se obsah popelnice nevysype).
To je několik případů z praxe, na které upozorňují řidiči svozové firmy, a které jsou
nejčastější příčinou nevyvezeného odpadu.
(MS)

Rada města Kelč vyzývá organizace, zájmové spolky a sdružení,
aby si v případě zájmu podaly žádost o příspěvek na činnost v roce 2014.
Termín podání žádosti je do 10. února 2014.

Finanční úřad pro Zlínský kraj - územní pracoviště
ve Valašském Meziříčí
Ve dnech 17. 3. a 24. 3. 2014 v době od 8.00 hod. – 16.00 hod. budou občanům
města Kelče a okolí k dispozici pracovníci Finančního úřadu pro Zlínský kraj,
Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů,
poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových
přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Místo: zasedací místnost Městského úřadu v Kelči
Ing. Jiří Sobek
ředitel územního pracoviště
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USNESENÍ z 48. zasedání Rady města Kelč dne 30. 12. 2013
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/2013 dle
předloženého návrhu.
– Rada schvaluje úpravu Zásad účetního systému na rok 2013 v čl. 4.3. pokladní
limit a v čl. 6. číslování účetních dokladů dle předloženého návrhu.

USNESENÍ z 49. zasedání Rady města Kelč dne 13. 1. 2014
– Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na údržbu veřejného
osvětlení v Kelči a místních částech Němetice, Komárovice, Lhota a Babice na rok
2014 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
ELSAP SRKALA, Kelč č. 507, 756 43 Kelč.
– Rada bere na vědomí požadavky Osadního výboru Komárovice na rok 2014
a předává je k jednání o přípravě rozpočtu na rok 2014.
– Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro žáky 7. tříd ZŠ Kelč, kteří se
zúčastní lyžařského výcviku ve dnech 2. – 7. 2. 2014 ve Velkých Karlovicích,
ve výši 250,- Kč na jednoho žáka s trvalým pobytem v Kelči.
– Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení rodičů při Mateřské
škole v Kelči ve výši 5.000,- Kč na úhradu zábavného programu pro děti
a bezplatný pronájem Kulturního domu v Kelči na pořádání Dětského karnevalu
dne 2. 2. 2014.
– Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč Občanskému
sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM se sídlem Hájek 88, 104 00 Praha
10 na instalaci babyboxu v budově Městské nemocnice ve Valašském Meziříčí.
– Rada bere na vědomí předložené žádosti o dotace na rok 2014 a odkládá je na
jednání o přípravě rozpočtu na rok 2014.
– Rada vyhlašuje záměr prodeje částí obecních pozemků v k.ú. Kelč-Nové Město
podle geometrického plánu č. 554-1152/2013:
parc.č. 803 ostatní plocha, parc.č. 992/11 orná půda a parc.č. 993/1 orná půda.
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Kultura

Sdružení rodičů a Základní škola Kelč srdečně zvou na

RODIČOVSKÝ PLES
který se koná 8. února 2014 od 20:00
hodin v Kulturním domě v Kelči
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina POHODA

Program:

Škola základ života!

Bohatá tombola, občerstvení.
Vstupné 80,- Kč, místenka 20,-Kč předprodej v Městské knihovně v Kelči
5
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SDH Kelč si Vás dovoluje pozvat na

Hasičský ples,
který se bude konat v pátek 14. 2. 2014
v Kulturním domě v Kelči.
Začátek je ve 20 hod.
K tanci a poslechu hraje Gregory music,
v pekle bude diskotéka (DJ Marty)

Program:
 taneční vystoupení
 bohatá tombola
 tradiční pohoštění

Předprodej bude probíhat od 30. 1. 2014 u pana Marka Pajdly.
Rezervace na telefonu: 725 800 595.

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

TJ KELČ si Vás dovoluje srdečně pozvat na

V. SPORTOVNÍ PLES
Pátek 21. února 2014
Kulturní dům v Kelči od 19.30hod.
VSTUPNÉ 80,-Kč v předprodeji
VSTUPNÉ 100,-Kč na místě

K tanci hrají výborní

KOSOVCI

www.kosovci.cz
Vyhlášení kategorií:
 Fotbalista roku 2013
 Fanoušek roku 2013
Taneční vystoupení skupiny PASTELKY
BOHATÁ TOMBOLA hlavní cena LCD televize!!!
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Základní škola informuje
Ještě něco z prosince
Stručně o sportovních úspěších
Pěkného úspěchu dosáhli naši mladší i starší žáci ve florbale. Po postupu
z okrskových kol se radovali z medailí i v okresním kole. Mladší žáci i zde všechny
své soupeře přehrávali, ale v jednom utkání se od nich odklonilo sportovní štěstí,
a to je stálo postup do finále. Utkání mladších žáků:
Ve skupině:
ZŠ Kelč - ZŠ Rokytnice Vsetín
2:0
ZŠ Kelč - ZŠ Horní Bečva
1:2
ZŠ Kelč - ZŠ Horní Lideč
4:1
O 3. MÍSTO: ZŠ Kelč - ZŠ Videčská Rožnov P. R. 4:0
Finále:
ZŠ Horní Bečva - ZŠ Salvátor Val. Meziříčí
2:0
Tým Kelče: David Jiříček, Martin David, František Ševčík, Alois Hradil, Filip
Hlavica, Lukáš Kutálek, Antonín Jiříček, Aleš Klvaňa.
Ještě o stupínek výše se vyšvihli starší žáci, kteří nestačili pouze na suverénně
nejlepší tým na turnaji ZŠ Luh Vsetín, kterému dvakrát podlehli.
Výsledky ve skupině:
ZŠ Kelč - ZŠ Luh Vsetín 0:3
ZŠ Kelč - ZŠ Videčská Rožnov P. R.
4:1
ZŠ Kelč - ZŠ Horní Lideč 2:2
ZŠ Kelč - ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí 6:1
Semifinále:
ZŠ Luh Vsetín - ZŠ Jablůnka
3:0
ZŠ Kelč - ZŠ Trávníky Vsetín
1:0
O 3. místo:
ZŠ Jablůnka - ZŠ Trávníky Vsetín
1:1 (nájezdy 3:2)
Finále: ZŠ Luh Vsetín - ZŠ Kelč
3:1
Tým Kelče: Marek Lugoš, Václav Humplík, Tomáš Pitrun, Petr Smrčka, Michal
Šnajdr, Marek Houb,Tomáš Plesník, Radek Vraj.
Všechovická laťka
Těsně před vánočními svátky se čtyři naši borci zúčastnili tradiční Všechovické
laťky ve skoku vysokém. Výsledky kategorií našich kluků:
Mladší žáci:
1. David Jiříček - ZŠ Kelč - 150 cm !!!
2. Durčák
- ZŠ Struhlovsko Hranice - 148 cm
3. Javorek
- ZŠ 1.Máj Hranice - 145cm
Další naši „ogaři“ se umístili v první desítce. Byli to Lukáš Kutálek - 145cm
(osobní rekord) a Antonín Zbrožek - 138 cm (osobní rekord).
Starší žáci:
1. Orava - ZŠ Struhlovsko - 172cm – REKORD VŠECHOVICKÉ LAŤKY!!!
2. Marek Lugoš - ZŠ Kelč 165cm - REKORD ZŠ KELČ !!!
3. Horáček - Všechovice - 160 cm
Pavel Faltýnek
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Olympiáda z českého jazyka
Školní kolo této soutěže se konalo za účasti 16 žáků z 8. a 9. třídy. Na řešitele opět
čekal test z mluvnice a pak slohový úkol.
Nejlépe si se všemi úkoly poradila Tereza Škařupová (9. třída), 2. místo získala
Kristýna Schindlerová (9. třída) a 3. místo patřilo Radce Hybnerové z 8. A.

Sciotesty v devítce
Stalo se již pravidlem, že se žáci 9. ročníku na konci roku zúčastňují testování
společnosti Scio – projektu Stonožka.
Na začátku prosince psali testy z matematiky, českého jazyka a všeobecných
studijních předpokladů.
Výsledek testování jim napoví, jak jsou schopni zvládnout přijímací zkoušky na
střední školu a jaká má být jejich volba dalšího vzdělávání. Každý žák totiž obdrží
od společnosti Scio individuální zprávu.

Čekání na Vánoce
Měsíc prosinec je u nás ve škole spojen s dvěma již tradičními akcemi. Jednak jsou
to adventní pondělky na 1. stupni, při nichž se všichni učitelé i žáci schází
u velkého adventního věnce a připomínají si písničkami, básničkami, zvyky
a tradicemi přicházející Vánoce, a pak tzv. zvonkování, což je setkání žáků celé
školy v tělocvičně, nejčastěji den před koncem školního vyučování ve starém roce,
při kterém vždy žáci nejvyššího ročníku vystupují s programem a doplňují je popř.
další skupiny vystupujících.
Letos se o program postarali jen deváťáci a podařilo se jim to velmi dobře. Asi
hodinový program byl pestrý, zajímavý a veselý. Jednotlivá vystoupení propojovali
svým průvodním slovem vždy dva moderátoři. Zpívalo se, tancovalo, hrála se
scénka i pohádka. Tentokrát to byla pohádka O Šípkové Růžence, ovšem
v moderním a současném provedení s řadou originálních „hlášek“ a situací, což
diváci oceňovali smíchem a potleskem. Program se líbil jak dětem z 1. stupně, tak
starším spolužákům, před kterými měli vystupující trochu respekt, jak přiznali. Vše
dopadlo ale výborně. Však také všichni včetně třídní učitelky Mgr. Květoslavy
Václavíkové sklidili mnoho pochvalných slov.

Internetová gramotnost
14. ledna se všichni žáci školy zúčastnili kulturního vystoupení hudební skupiny
ABRAKA MUZIKA. Abraka Muzika je interaktivní hudební divadlo zaměřené na
tvorbu a realizaci didaktických hudebních pořadů připravených na míru konkrétním
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věkovým skupinám. Zabývá se tématy bezprostředně souvisejícími s výukou
a výchovou. Svoji tvorbu zakládá na autorské, interpretační a pedagogické
profesionalitě účinkujících. Připravuje programy pro mateřské, základní i střední
školy. Kvalitu svých současných projektů opírá o mnohaletou zkušenost v oblasti
didaktické a umělecké praxe. Dokáže pružně a aktuálně reagovat na vývoj
aktuálních pedagogických i společenských potřeb a proměn. Strukturu, charakter,
formu, obsah i volbu pedagogických a uměleckých prostředků podřizuje výstupům
soustavného dialogu mezi souborem a publikem i námětům a nápadům kolegů
z pedagogických sborů spolupracujících škol.
Účinkující - učitelé praktikující na Základní umělecké škole v Hranicích - jsou
kvalifikovaní pedagogové a hudebníci s dlouhodobou zkušeností v oblasti
dramatické výchovy.
Letos u nás vystoupili s programem zaměřeným na tzv. internetovou gramotnost.
Záběr tohoto tématu je velmi široký a skupině se během vystoupení podařilo
upozornit na témata Digitální svět kolem nás (je už nedílnou součástí našeho
životního prostředí, je dobré ho znát a využívat, ale protože může také ubližovat a
sloužit k šíření zloby a nenávisti, je důležité vědět, jak s tímto technickým
pokrokem naložit, aby to byl podle českého přísloví „dobrý sluha, nikoli zlý pán“),
Online prostředí (umožňuje sice navázání kontaktu nadálku, zprostředkuje
informace a zábavu, ale nedokáže nahradit osobní kontakt a živé reálné zážitky),
Online komunita (společenství s pravidly, která je dobré dodržovat a respektovat
stejně jako pravidla v běžném životě), Netiketa (soubor etických pravidel platných
pro chování na internetu, vyplývají ze specifických vlastností online prostředí),
Reklama útočí (reklamu jako silný mediální fenomén je třeba chápat kriticky,
s nadhledem a racionálně, protože to není měřítko životního stylu ani návod na
správný způsob života, člověk by se měl rozhodovat svobodně a nezávisle),
Kyberšikana (jako úmyslné ubližování prostřednictvím kybernetických prostředků
má spoustu podob, od těch nejprimitivnějších až po hodně rafinované, ale vždy je
možné se jí bránit, existuje totiž řada možností a způsobů, jak kyberšikaně
předcházet a jak vyhledat účinnou pomoc, pokud si s tímto problémem nevíme
rady), Bezpečně na internetu (nepodceňujme vlastní bezpečnost na internetu,
dodržujme základní bezpečnostní pravidla, nekomunikujme s neznámými osobami,
nesdělujme soukromá data, zabezpečme své účty hesly apod.)
Co k tomu dodat na závěr? Zajímavé a určitě poučné.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Mateřská škola informuje
Nový rok jsme v mateřské škole zahájili 6. 1. 2014 s Divadélkem SMÍŠEK, které
dětem přivezlo pohádku „Rýmatá princezna“. Pohádka byla o tom, že i princezna
může onemocnět, když ji navštíví tetka angína. Děti také navštívily kostel sv. Petra
a Pavla, kde si prohlédly výstavu betlémů a společně zazpívaly koledy.
V úterý 21. 1. navštívili nejstarší předškoláci Základní školu v Kelči, aby se blíže
seznámili s prostředím před zápisem do 1. třídy.
Zápis do Základní školy v Kelči se uskutečnil v pátek 31. 1. 2014 a zúčastnilo se ho
42 dětí, které navštěvují Mateřskou školu v Kelči.
Koncem ledna žila naše mateřská škola přípravami na Dětský karneval, který má
dlouholetou tradici a těší se velké návštěvnosti dětí i dospělých. To se každoročně
změní kulturní dům v pohádkový svět. Při organizaci této akce nám pomáhá
Sdružení rodičů při Mateřské škole Kelč a sponzoři se podílí na zajištění tomboly.
Všem patří poděkování.
„Báječný karneval s HOPSALÍNEM“ se uskuteční v neděli 2. února 2014
v Kulturním domě v Kelči. Těšíme se na vaši návštěvu!!
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy

Různé

Blahopřání k životnímu jubileu
Jaroslav Tomáš - bývalý vynikající volejbalista. Narodil se 10. 2. 1949 v Kelči.
Je členem Síně slávy Československého volejbalu, trojnásobný vítěz ankety
O nejlepšího volejbalistu ČSSR v letech 1975 – 77, nejlepší hráč italské série A1
v sezoně 1983/84.
K rozhodnutí věnovat se volejbalu přispěly i volejbalové turnaje TJ Kelč, které
měly vysokou úroveň. Záslužná je i jeho trenérská činnost.
Blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme hodně zdraví.
Anna Schillingová
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O kelečském sáňkování – vzpomínka
Sáňkování, v současné době? Kdeže! Chci psát o čtyřicátých letech minulého
století. To bylo pro mě období mezi mými devíti a devatenácti roky, období dětství,
jinošství a dospívání! Bylo to období těch správných zim s dostatkem sněhu,
kterého někdy bylo až moc! A k dispozici tady byl kelečský kopcovitý terén!
To tedy bylo něco!
Nejprve jsem měl takové malé kovové sáňky se sedátkem ve tvaru osmičky
a s opěradlem. Se sáňkami jsem se klouzal před naším domem. Ještě štěstí, že zde
vedla velmi používaná pěší trasa, vedoucí z Doliny Záhumením, okolo farské
zahrady, Zvěřincem (skloněný úsek dnešní ulice Bohumila Svěráka) a ulicí
pod zámkem do obchodů a vybavenosti na náměstí. Sníh byl tedy dostatečně
ušlapán a velmi dobře sjízdný. Začínalo se v uličce u bývalé pošty vedle zámku.
A sáňkovalo se také na Zvěřinci, od vršku kopečku až k Fenedyku - dřívějšímu
orelskému hřišti (dnes zastavěná parcela naproti areálu chovatelů). Ale nejvíce byl
využívaný krátký úsek silnice ke hřbitovu na protější straně. Byl skloněný k severu,
a tak se zde držel sníh velmi dlouho. Navíc byl výhodně uježděný selskými sáněmi,
které měly široké okované sanice a kterými zemědělci občas vyváželi hnůj na pole
okolo hřbitova a také zde jinak nebyl žádný provoz. Ale to už jsem měl jiné sáně.
Byly dřevěné, vpředu s pěkně zakulacenými sanicemi a sedákem proplétaným
barevnými popruhy. Byly dost vysoké, v letech 1942 a 1943 jsem jen taktak dosáhl
nohama na zem, abych je mohl řídit.
Sáňkovalo se také na silnici od kostela na Dolinu. Tam jsem ale nechodil. Jednak
to bylo již trochu vzdálenější a jednak tam byl i větší provoz. Jezdil tam autobus
a také těch několik málo kelečských osobních a nákladních aut.
Když jsem povyrostl, začali jsme s kamarády vyhledávat jiné, více zajímavější
a pro zvládnutí jízdy náročnější terény. Tak jsme si vybrali prudkou ulici vedoucí
od křižovatky u bývalého státního statku směrem k zámku. Ve spodní části však
z pravé strany do cesty vnikal větší dřevěný dům na kamenné podezdívce, a pokud
jste chtěli pokračovat po silnici k zámeckému pavilonu, museli jste k projetí
zatáčky u tohoto domu v prudké jízdě předvést kus řidičského umu. Zvláště, když
jsme si někdy zvolili rozjezd až od křižovatky na západním konci Kelče, kde se říká
U svatého Františka. Komu se to povedlo, dojel na sáních mezi pavilonem
a skleníky až k bývalé známé Vlčkově stodole, která již dávno na tomto místě
nestojí.
Později jsme s partou kamarádů vymysleli zajímavější způsob hromadného
sáňkování. Bratranec měl nízké dřevěné sáně, na které se vměstnaly i čtyři osoby.
Na prvém místě jsem seděl já a držel před sebou oba konce postranic mých vyšších
sáněk, na nichž mohli sedět další dva kamarádi. Vznikla tak spřažená sestava
o větší váze, která se řídila pouze manipulací prvními sáněmi a nebyla tak brzděna
12
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pohybem nohou při úpravách směru. Tímto způsobem se nám podařilo ve večerních
hodinách při dobře namrzlé a uježděné sněhové vrstvě projet po hlavní ulici celou
Kelč, od křižovatky na jejím horním konci U svatého Františka po mlýn na Dolině.
Je ale třeba uvést, že přes rovinku na náměstí jsme se museli rázně odstrkovat
nohama a v úseku okolo školy a hostince Omladina to jelo velice pomalu a teprve
od křižovatky na Špici jsme opět zrychlili a zdárně dorazili do cíle. Ale byl to vždy
nevšední zážitek.
Taktiku dvou spojených sání jsme použili i ke sjíždění kopce od lesíka Březí až
po most přes řeku Juhyň. To už bylo v době okolo našeho dospívání. Sněhová
pokrývka byla na silnici příhodně hladká, terén měl potřebný sklon, tak jsme tam
s partou občas vyráželi. A taky jsme tam zažili jedinou méně závažnou nehodu. Jeli
jsme v úseku pod lesíkem, kde při naší sestavě šesti mládenců na dvou sáních
to pěkně uhánělo. Někdo ale na předních sáních levou nohou trochu přibrzdil a tyto
se okamžitě natočily doleva před druhou část soupravy a při tom, jak šikmo
klouzaly před druhými sáněmi, hrozil boční náraz na nějakou nerovnost a tím jejich
převrácení, následná srážka a hromadný pád všech zúčastněných. Řidič však
pohotově odstrčil přední sáně na levou stranu silnice, kde se ve vyšším sněhu
v nehluboké příkopě bezpečně zastavily. Vlivem reakční síly se však druhé sáně
vytočily doprava a než někdo stačil jejich směr opravit, narazily do nevysokého
břehu na pravé straně silnice. My tři kamarádi jsme se bez následků vykutáleli
do příkopy, ale čtvrtého náraz vymrštil na hřeben příkopy, kde se kolenem uhodil
o pařez odřezaného stromu švestkové aleje. Nebylo to ale nic vážného, jen chvíli
kulhal a doma pak ošetřoval pořádnou modřinu.
Tak tedy vypadaly v Kelči zimní dětské a mládežnické radovánky v časech, kdy
v zimním období byla skutečně zima, byl mráz a sníh. Ale hlavně: na silnicích
a ulicích nebyl zejména ve večerních hodinách takřka žádný provoz a z tohoto
hlediska nehrozilo žádné nebezpečí!!
Otakar Tvrdoň, Ostrava

Chtěli bychom Vás pozvat na :

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 13. 02. 2014 v 16:00 na faře v Kelči

Posezení se zúčastní p. Jan Bleša
Sestřička Josefína promítne hostům film
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč
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Tříkrálová sbírka 2014
I v letošním roce děkujeme všem dárcům za jejich štědrost
a ochotu přivítat ve své domácnosti tříkrálové koledníky.
V mikroregionu Kelečsko se v letošním roce vybralo
celkem 88 366, což je o 3 077 Kč více než v roce 2013.
Velkou zásluhu na tom mají všichni koledníci, kteří nám pomohli Tříkrálovou
sbírku realizovat.
Zároveň děkujeme p. Zdrahalové, která nám pomohla pro koledníky připravit
občerstvení. Samozřejmě děkujeme také kelečské farnosti v čele s otcem Janem
Blešou, který koledníkům udělil na cestu požehnání.
Výtěžek TKS Charita Valašské Meziříčí využije na:
- úhradu třetí a zároveň poslední splátky odkupu nemovitosti ve Valašském
Meziříčí od Českých drah, kde sídlí služby pro lidi bez domova
- pořízení kompenzačních pomůcek pro CHPS Kelč
- dovybavení Charitního domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici
- nákup osobního automobilu pro Charitní pečovatelskou službu v Rožnově pod
Radhoštěm
- přímá pomoc pro lidi v krizi a nouzi
Děkujeme a přejeme všem v roce 2014 hodně zdraví, spokojenosti a Božího
požehnání.
pracovnice Charitní pečovatelské služby Kelč

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V KELČI A KLADERUBECH
Holčíková Dagmar
Tvrdoň Aleš
Tvrdoň Karel
Kučná Svatava
Patricie Plesníková
Lenka Tvrdoňová
Hlavicová Dorota
Mede Filip
Dominika Holášová
Jiříčková Pavlína
Valuchová Monika
Hana Radová

Výtěžek r. 2014 v Kelči
Výtěžek v Kladerubech

2 787,00
4 559,00
2 490,00
2 612,00
4 880,00
3 172,00
1 663,00
2 911,00
4 505,00
2 350,00
3 520,00
4 530,00

Hana Marečková
Jiří Zábranský
Jandová Tereza
Eliška Perutková
Markéta Pastrnková
Barbora Hlavicová
Karla Hlavicová
Veronika Plesníková
Ivana Hlavicová
Kopřivová Anna
Valová Veronika

69 821 Kč Výtěžek r. 2013
18 545 Kč
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2 291,00
1 190,00
2 649,00
3 822,00
4 869,00
2 725,00
4 867,00
2 391,00
5 038,00
8 085,00
10 460,00

67 045 Kč
18 244 Kč
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Program na únor:
 Úterý 4. 2. 2014 v 9:00 hod. dopoledne s EKOLÍNOU – přírodní,
ekologická, netoxická plastelína. Navštíví nás p. D. Jiříčková a naučíme se
modelovat květy růží. Bude možnost zakoupení Ekolíny k domácímu tvoření.
Další informace, nápady: www.ekolina.cz
 Pondělí 10. 2. 2014 od 9:30 hod."Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Vyrobíme si Valentýnská srdce pro tatínky a ozdoby na karneval.
 Úterý 18. 2. 2014 v 9:00 hod. Karneval pro nejmenší a masopustní veselí.
Dopoledne plné her a zábavy. Tombola, zvířátka z balónků, občerstvení...
 Pondělí 24. 2. 2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Společná procházka do parku – hry se sněhem, sáňkování. . . V případě
nepříznivého počasí - program v RC.

21. - 22. února: pedikérka, manikérka opět v RC:
p. Macová tel. 777 265 270
Veronika Mlčáková

************************************************
Info pro členy MO ČRS Kelč
1) Poslední termíny prodeje povolenek a členských známek:
16. února 2014 – neděle
od 9:00 - 10:30
27. února 2014 – čtvrtek
od 16:00 - 17:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek (ceník apod.) najdete na webových
stránkách Města Kelč: http://www.kelc.cz/zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualniinformace/
nebo ve vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze: 14. března 2014 (pátek) od 18:00, Hasičský dům Kelč.
Jaroslav Orel
15
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Meziříčské sbory zpívaly v Kelči

V neděli 29. prosince 2013 vystoupil Mužský pěvecký sbor Beseda, Valašský
soubor písní a tanců Bača a Cimbálová muzika Polajka na společném vánočním
programu s názvem Valašské koledování ve městě Kelči.
Dirigování Mužského pěveckého sboru Beseda se ujal Stanislav Machanec a
Valašský soubor písní a tanců Bača vystoupil společně s Cimbálovou muzikou
Bača v čele s primášem Lukášem Krupou a sólisty Pavlínou Ryšicovou a Radkem
Stolařem. Nedílnou součástí celého slavnostního programu bylo také vystoupení
Cimbálové muziky Polajka s primášem Petrem Baklíkem a sólisty Evou Porubovou
a Jaroslavem Piškulou. Koncert se těšil velkému zájmu u posluchačů, zvláště pak
sólo na housle Petra Baklíka za doprovodu Petra Zavičáka na klávesy. Závěr patřil
společnému zpěvu návštěvníků a účinkujících v písni Narodil se Kristus Pán.
Poděkování patří organizátorům koncertu, a to Farnímu úřadu Kelč a Městskému
úřadu Kelč.
(smo)
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Inzerce

Finanční poradenství JINAK
Řešíte problémy kolem bydlení, pojištění, investování,
zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na daních?
Bezplatný konzultantský servis:

Petr Tomášek
mobil: 776 621 812
petr.tomasek@partners.cz
www.partners.cz
www.finmag.cz

Restaurace u Pajdlů zajišťuje rozvoz jídla na vaše akce.
Více Info na www.restauraceupajdlu.cz .

Nabízí kompletní stavby roubených a rámových konstrukcí,
včetně střech a jejich pokrytí, ale také zednické stavební práce.
Dále truhlářskou výrobu – nábytek, kuchyňské linky, dveře,
schodiště apod.
Více naší práce a nabízených služeb najdete
na webových stránkách:

http://drevostavbyzajic.cz/
Kontakt: Radek Zajíc, Lhota u Kelče 44
Mobilní číslo: 737 721 194
17
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Školící středisko pro řidiče Antonín Kvapil
Sokolská 488 , Valašské Meziříčí
pořádá dne 8.3. a 9.3. 2014 v 8.00 hod
v prostorách hasičské zbrojnice v Kelči

Následné pravidelné školení pro řidiče
Podmínky : nahlásit se nejpozději do 28.2.2014 ve školícím středisku(telefonicky, emailem, elektronicky přes webové stránky)
S sebou: Občanský průkaz, řidičský průkaz, ev. Profesní průkaz (pokud
není součástí řidičského průkazu), ev. Potvrzení o absolvování školení
(pokud máte)
Cena: 600 Kč + 21% DPH / osoba
Telefonní kontakty : 731617777 ,731614040 , 571623728, 605190357
Bezplatná linka 800 770 900
Email : antonin_kvapil@centrum.cz
Web: www.autoskolakvapil.cz

Firma ELSAP – Srkala Tomáš – výprodej svítidel.
NONSTOP servis PC a notebooků, návrh a řešení sítí, internetu a zálohování dat.
PORADENSKÁ SLUŽBA „MODRÁ ÚSPORÁM“ – řešení úspory vodného a
stočného, el. energie a plynu.
Ing. Jan Škařupa, tel.: 725 993 838, vt24@seznam.cz

Včelí med přímo od včelaře
nabízím v prodejně ELSAP na náměstí v Kelči
nebo v Rod.domku-Kelč,Pod Pivovarem 83
tel. 608 120 121 Srkala Václav
18
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031, 739 614 138,736 438 026, 739 274 657,
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
Anna Tvrdoňová
Kelč
Marie Kutálková
Kelč
Jan Pilčík
Kelč
Petr Tvrdoň
Němetice
Emilie Jiříčková
Kelč
65 let
Josef Kundrátek
Kelč
Jarmila Orlová
Kelč
Petr Jiříček
Kelč
Jana Juklová
Kelč
70 let
Marie Stašová
Kelč
Marie Večeřová
Kelč

75 let
Františka Kašparová Komárovice
Helena Vykopalová
Kelč
Anna Macháčová
Kelč
80 let
Anna Plesníková
81 let
Ludmila Kohnová
84 let
František Kunovský
85 let
Jaroslava Šindelářová
87 let
Blažena Palatová
92 let
Marta Jiříčková

Kelč
Kelč
Němetice
Kelč
Kelč
Kelč

Narození
Jiří Marafko Kelč
Jakub Orel Kelč

Úmrtí
Jiří Vavřík
74 let
Jan Mikušík 51 let

Kelč
Kelč

Karel Palata
Jiřina Bothová

87 let
89 let

Kelč
Kelč
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