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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
je začátek roku 2016, vítáme nový rok, někteří z nás si dávají malá či velká předsevzetí, ale snad všichni si přejeme, aby se nám v nadcházejícím roce uskutečnily
všechny naše plány jak v soukromém, tak i v profesním životě.
Teď už nás opustil i každoroční předvánoční spěch, protože tak jako každý rok
jsme stihli zabalit dárky, připravit štědrovečerní večeři a v klidu jsme se sešli v
kruhu nejbližších u vánočního stromečku, i když ještě 23. prosince v době největšího shonu se nám to zdálo skoro nemožné. Máme za sebou také, pro někoho
více, pro někoho méně, bujaré oslavy nového roku a před sebou další pracovní
úkoly v roce 2016.
Přál bych si, aby se naše město i nadále rozvíjelo a podařilo se nám i nadále
zvyšovat úroveň života v místě, ve kterém žijeme. Nejdůležitějším, ale také ekonomicky nejnáročnějším úkolem bude pro nadcházející období příprava a zasíťování osmnácti stavebních parcel v lokalitě na Bystřické ulici. Další důležitou
akcí, která nás čeká, bude dostavba víceúčelového hřiště za základní školou. Na
něj se netrpělivě těší nejen žáci základní školy, ale i sportovní organizace a široká
veřejnost, kterou bude hřiště využíváno v odpoledních hodinách. Ovšem nejen
ekonomické hodnoty jsou měřítkem úrovně našeho života. Velmi bych si přál,
aby mezi námi zavládly i neměřitelné životní hodnoty, jako jsou vzájemná důvěra, pochopení, spolupráce, schopnost naslouchat jeden druhému a umění řešit
obyčejné lidské problémy bez emocí a věcně.
Pevně věřím, že rok 2016 bude rokem úspěšným pro naše město i pro nás všechny. Chci všem občanům a zároveň čtenářům našeho Zpravodaje popřát, aby pro
ně byl letošní rok rokem plným pohody, spokojenosti, štěstí a zdraví. Ať jsme
schopni radost ze života a optimismus rozdávat plnými hrstmi všem našim známým a blízkým.
Ing. Karel David,
starosta
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Kelč dne 2.11.2015
• Rada rozhodla v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby „Komplexní nakládání s odpadem ve městě Kelč“ o vyloučení uchazeče AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., IČ 49356089, se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha
10, jehož nabídka byla vyřazena hodnotící komisí z důvodu vyplývajícího za
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
• Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky
na služby „Komplexní nakládání s odpadem ve městě Kelč“, kterou podal
uchazeč TS Valašské Meziříčí s.r.o., IČ: 26814463, se sídlem M. Alše 833, 757
01Valašské Meziříčí s nejnižší nabídkovou cenou.
• Rada schvaluje uzavření smlouvy o zajištění nakládání s odpadem mezi Městem Kelč, IČ: 00303925, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, jako objednatelem a
společností TS Valašské Meziříčí s.r.o., IČ: 26814463, se sídlem M. Alše 833,
757 01 Valašské Meziříčí, jako dodavatelem dle předloženého návrhu.
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.9.2015 dle předložené zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
• Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8011379 o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Zemní kabelové vedení AYKY 4x25, p. Gajdoš, p.č. 98/2“ na pozemku p.č. 1328/1 v k.ú.
Kelč-Staré Město se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro parc.č. 98/2, k.ú. Kelč-Staré Město“ na pozemku p.č. 1328/1 v
k.ú. Kelč-Staré Město s P. G., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby „Zpevněné plochy a
opěrná stěna“ na pozemku p.č. 675/46 v k.ú. Němetice s Ing. P. a J. P., Němetice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada souhlasí s podáním žádosti Města Kelč na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemků p.č. 995/6, 995/10 a
995/15 v k.ú. Kelč-Staré Město z vlastnictví České republiky do vlastnictví
Města Kelč a pověřuje starostu podpisem žádosti.
• Rada ruší své usnesení č. 139/19 z 21.9.2015 v plném rozsahu.
• Rada vyhlašuje záměr pronájmu (pachtu) zemědělsky obhospodařovaných pozemků p.č. 562/2, 570/1 a 591 o celkové výměře 0,3530 ha v k.ú. Babice u Kelče.
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• Rada souhlasí s umístěním sídla spolků v budovách města Kelč takto:
- Kelč č.p. 241 – Sbor dobrovolných hasičů Kelč
- Myslivecké sdružení Kelečsko Kelč
- Český rybářský svaz, z.s., MO Kelč
- Rodinné centrum Slůně Kelč
- Kelč č.p. 214 – Turistický oddíl mládeže Myšáci Kelč
- Kelč č.p. 224 – Tělovýchovná jednota Kelč
- Kelč č.p. 5 – Sbor dobrovolných hasičů Babice
- Sportovně střelecký klub Kelč
- Lhota č.p. 46 – Sbor dobrovolných hasičů Lhota
- Komárovice č.p. 37 – Sbor dobrovolných hasičů Komárovice
- Němetice č.p. 75 – Sbor dobrovolných hasičů Němetice
• Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2011 Zásady pro poskytování
příplatků za vedení, osobních příplatků, specializačních příplatků a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Kelč dle předloženého návrhu.

USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Kelč dne 23.11.2015.
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na provádění služby
„Zimní údržba komunikací - zimní období 2015/2016“ v Kelči a místních
částech Lhota a Babice a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00
Praha 1, IČ: 03181936.
• Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava místní
komunikace Prokopec“ se zhotovitelem stavby Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – rozpočtové opatření č. 8/2015
dle předloženého návrhu.
• Rada bere na vědomí Výroční právu o činnosti Základní školy v Kelči ve školním roce 2014/2015.
• Rada bere na vědomí návrh Města Valašské Meziříčí na poskytnutí příspěvku
od Města Kelč na rekonstrukci nemocnice ve Valašském Meziříčí a předává
jej k projednání zastupitelstvu.
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• Rada vyhlašuje záměr pronájmu (pachtu) zemědělských pozemků v k.ú.
Kelč-Staré Město, Kelč-Nové Město, Babice u Kelče, Lhota u Kelče, Komárovice a Němetice dle seznamu, který je přílohou tohoto usnesení.
• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 15.000,- Kč Tělovýchovné jednotě
Kelč, Kelč č.p. 224, IČ: 64123197 na zakoupení mládežnické tréninkové branky dle projektu Fotbalového svazu Zlínského kraje „Bezpečná branka 2015“ a
pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 6.000,- Kč Základní organizaci Českého svazu chovatelů Kelč, IČ: 69603871 na úhradu provozních nákladů areálu
chovatelů v Kelči a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 2 ks
lípa srdčitá na pozemku města Kelč p.č. 464/7 v k.ú. Komárovice dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 1995/61/2015 s Vlastivědným muzeem
v Olomouci, Náměstí republiky 5, 771 73 Olomouc o zapůjčení kopií mincí a
šperků pro expozici muzea v Kelči a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Úprava interiéru v I. PP KD Kelč - peklo“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s
vyhodnocenou firmou na 1. pořadí Lubor Pitrun, Kelč 244, IČ: 61596582.
• Rada souhlasí s umístěním sídla spolků v budovách města Kelč takto:
Kelč č.p. 5 – Volejbalový klub Kelč
• Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektových žádostí o dotaci
na akce:
- Chodník podél silnice III/4395 v obci Němetice - SFDI
- Oprava místních komunikací v městě Kelč - MMR
- Rekonstrukce skautské klubovny Kelč - MMR
- Vybavení sportovního areálu v Kelči - MŠMT
- Nákup dopravního automobilu a jeho přestavba na požární zásahový dopravní automobil - ZK

USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města ze dne 17.12.2015
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
• Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.9.2015 dle
předložené zprávy.
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• Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku
2015 – rozpočtové opatření č. 7/2015 a 8/2015.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2015 – rozpočtové
opatření č. 9/2015.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016 dle § 13 odst. 2
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, takto: do schválení nového rozpočtu bude město Kelč hospodařit měsíčně ve výši
1/12 rozpočtu roku 2015.
• Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 249/2015/IAK z dílčího přezkoumání
hospodaření města Kelč za rok 2015 a ukládá účetní MěÚ napravit méně závažné chyby a nedostatky uvedené v čl. B zprávy.
• Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 730/8, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 28 m2 v k.ú. Němetice, odměřeného z pozemku p.č.
730/8 podle geometrického plánu č. 277-1017b/2015 ze dne 12.3.2015, zhotovitel Ing. Libor Michna-Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí,
od Václava Čmoka, Němetice č.p. 31 za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
• Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí příspěvku městu Valašské Meziříčí na
investiční akci „Nemocnice Valašské Meziříčí – rekonstrukce stravovacího provozu“ dle předloženého návrhu smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků města Kelč v k.ú. Němetice,
o parc.č. 730/9, ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2
o parc.č. 730/16, ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2
o parc.č. 731/6, ostatní plocha, silnice o výměře 615 m2
o parc.č. 731/11, ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2
o darovací smlouvou do vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem Tř. Tomáše Bati
21, 76190 Zlín, IČ: 70891320 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků Zlínského kraje v k.ú.
Němetice,
- parc.č. 677/19, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 532 m2
- parc.č. 730/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2
oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č. 279-1043/2015,
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- parc.č. 677/17, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2
- parc.č. 677/18, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2
oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č. 2771017b/2015 darovací smlouvou do vlastnictví města Kelč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje financování akce „Stavba chodníku podél silnice
III/43911 v obci Němetice“ z vlastních zdrojů ve výši 282.000,- Kč jako výdaje
rozpočtu města Kelč na rok 2016.
• Zastupitelstvo schvaluje financování akce „Stavba chodníku podél silnice
III/43911 v obci Němetice“ v případě přidělení příspěvku z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2016, jako příspěvek z rozpočtu
SFDI ve výši 1 592.855,- Kč, jako příjmu a výdaji rozpočtu města Kelč na rok
2016.
• Zastupitelstvo schvaluje změnu stanov svazku obcí Sdružení měst a obcí Východní Moravy, jehož je město Kelč členem. Změna spočívá v úpravě čl. VI.
bod 4 – lhůta rozeslání pozvánek na valné shromáždění je nově 14 kalendářních dnů, druhá změna spočívá v úpravě čl. VII. bod 2, kdy nově má správní
výbor 7 členů.

INFORMACE PRO SPOLKY:
Termín pro podání žádosti o finanční příspěvek na činnost spolků v
roce 2016 je do 31. 1. 2016. Žádost je nutné podat písemně na předepsaném tiskopise, který je ke stažení na webových stránkách města Kelč
– www.kelc.cz, v rubrice Městský úřad - tiskopisy žádostí a podání.

Knihovna bude v těchto dnech zavřena:
pátek 22. ledna 2016
pátek 29. ledna 2016
pondělí 1. února 2016
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MĚSTO KELČ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
PRACOVNÍK ÚDRŽBY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KELČ
Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ukončené střední odborné vzdělání (výuční list) v technickém oboru
řidičský průkaz skupiny B, výhodou C, T
manuální zručnost
časová flexibilita, samostatnost, důslednost v práci, organizační schopnosti
zodpovědnost a spolehlivost
zdravotní způsobilost odpovídající fyzické práci ve venkovním prostředí
trestní bezúhonnost
Výhodou: uchazeč s trvalým pobytem ve městě Kelč či okolí
nástup od 1. 3. 2016

Pracovní náplň:
• provádění běžného úklidu veřejných prostor včetně základního ošetřování
veřejné zeleně, opravy a údržba objektů města a jejich zařízení, údržbářské,
zámečnické, zednické, malířské, zahradnické a jiné řemeslné práce, řízení,
údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti
do 3,5 t a jiné práce dle požadavků města
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
do 4. platové třídy
Přihlášky:
• písemně do 14. 1. 2016 na adresu Město Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč, s označením NEOTVÍRAT: „Přihláška do výběrového řízení na pozici pracovník
údržby Městského úřadu v Kelči)
Více informací (obsah přihlášky a potřebné doklady k přihlášce)
najdete na www.kelc.cz (úřední deska, aktuality), na úřední desce MěÚ Kelč.
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Platby v roce 2016
 Poplatek za odpad: (OZV č. 3/2012) - splatnost do 30. 6. 2016
Částka činí 480 Kč na osobu a rok.
 Poplatek za psa: (OZV č. 2/2011). – splatnost do 30. 6. 2016
100 Kč za psa v rodinném domě, 500 Kč v bytovém domě. Za druhého a
dalšího psa základní sazba + 50% navíc.
Povinnost přihlásit psa má každý majitel či držitel psa staršího 3 měsíců!!!
Ohlašovací povinnost platí i v případě odhlášení psa z evidence!
 Nájem za pozemek, zahrádku – splatnost dle smlouvy
Výše nájmu je uvedena ve smlouvě.(složenky se neposílají)
 Nájem za hrobové místo v Kelči: splatnost dle smlouvy o nájmu HM
Částka i variabilní symbol je uveden ve smlouvě.
Systém výběru poplatků a nájmů:
Do každé domácnosti budou koncem měsíce ledna zaslány složenky se stanoveným
poplatkem (odpad, pes) dle evidence k 1. 1. 2016. S ústřižkem od zaplacené složenky
je nutné se dostavit na městský úřad k vyzvednutí nálepky na popelnici. V případě
platby za pozemek, zahrádku je výše nájmu a splatnost uvedena ve smlouvě.
Poplatky lze uhradit:
• Složenkou na poště
• Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím
• Hotově do pokladny MěÚ Kelč – od pondělí 1. 2. 2016
Nájem za hrobové místo – smlouvy ve dvojím provedení byly rozeslány na adresu nájemce. Smlouvy je nutné obě podepsat, vyplnit a zaslat zpět. Úhradu lze
provést nejlépe bezhotovostně, popř. hotově do pokladny dle pokynů uvedených
v průvodním dopise.
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet (vyhnete se tak nepříjemnému čekání ve frontě).

Pokladna

Pondělí
Středa

8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin
8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin
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Svoz odpadů ve městě KELČ
1.pololetí 2016
Směsný komunální odpad
popelnice 110 l,120 l , 240 l , kontejnery 1100 l, černé pytle
l
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
sudý týden: středa - KELČ část města
lichý týden: středa - KELČ část města + místní části
Směsný papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle
20.1.
18.3.
13.5.

13.1.

Tříděný plasty – žluté pytle
17.2.
16.3.
20.4.
18.5.

15.6.

Tříděné sklo – zelené, bílé pytle
30.3
10.6.
Do modrého pytle na papír patří:
noviny, časopisy, školní sešity,
letáky, balicí
papír, počítačový
papír, papírové
ubrousky, pytle,
spisy, staré knihy
plakáty, krabice
bot nebo dárků,
kanc. p.

Do zeleného pytle na sklo patří:
sklo od zeleniny,
kompotů, láhve
od nápojů, ovocných šťáv, lihovin,
rozbité okenní
sklo (bez drátěného výpletu),
průmyslové sklo,
skleněné střepy,
skleněné obaly

Do žlutého pytle
na plasty patří
ČISTÉ A VYMYTÉ:
plastové obaly od
potravin (PET
láhve), plastové
sáčky, pěnový polystyrén,
fólie, přepravky,
plastové lišty od
elektroinstalace
11

Do oranžového
pytle na nápojový
karton patří:
nápojové papírové
obaly od džusů,
mléka, vína,
limonád, sirupů,
ovocných šťáv,
apod.
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Vojtěch Jasný, rodák z Kelče, oslavil 30. listopadu 2015
krásných 90 let
Za všechny Kelečáky mu osobně gratuloval starosta ing. Karel David a ředitel
školy Mgr. Roman Bláha. Příjemné odpoledne s panem Jasným proběhlo v kavárničce v Přerově. Pan Jasný se těší dobré kondici a je stále zábavným, zajímavým a milým společníkem. Do dalších let mu přejeme hlavně zdraví, dobrou
náladu a úspěchů při jeho další práci.

O Vojtěchu Jasném bylo napsáno (listopad 2015)
Režisér, scenárista, autor filmu Všichni dobří rodáci Vojtěch Jasný slaví devadesátiny. Při té příležitosti převzal Zlatou medaili Akademie múzických umění (AMU),
jež letos slaví 70. výročí. Jasný byl jedním z prvních studentů FAMU na oborech
kamera a režie.
Na chodbách pražské AMU čekaly na oslavence davy lidí, včetně režiséra Jana
Hřebejka nebo herce Ondřeje Vetchého. „Děkuju všem, že jste přišli, jsem rád
na světě,“ prohlásil Jasný. „Na FAMU to všechno začalo. To byla nejlepší škola,
kterou jsem zažil.“
Zlatá medaile AMU je nejvyšší ocenění, které rektor školy uděluje významným
odborníkům a umělcům, kteří na Akademii múzických umění v Praze působili
12
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jako pedagogové. Za FAMU jsou jejími držiteli třeba režiséři Jan Švankmajer,
Věra Chytilová nebo Ivan Passer. Po listopadu 1989 natočil dokument Proč Havel? Jeho zatím posledním snímkem je Návrat ztraceného ráje (1999), volně navazující na slavné Rodáky.
V roce 2013 obdržel v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu
za přínos české kinematografii, ve stejném roce získal Výroční cenu Asociace
českých filmových klubů (AČFK) za hlubokou lidskost, kterou jsou jeho snímky
prodchnuty.
(zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/:)
Praha - Filmy režiséra Vojtěcha Jasného jsou prostoupené hlubokou lidskostí,
mají silný morální rozměr a výjimečnou vizualitu, důležitou roli v nich hrají barvy. Jasného život navíc připomíná detektivku, párkrát utekl hrobníkovi z lopaty a
i díky tomu se stal mystikem. „Film, to je krása, to je světlo,“ říká legenda české
kinematografie. V pondělí oslaví devadesátiny.
Režisér Vojtěch Jasný vysadil 8. září 2014 v Botanické zahradě hlavního města
Prahy strom na Stezce osobností v rámci projektu Kořeny osobností.
ČTK Vondrouš Roman
Světoběžník z moravské Kelče byl za 2. světové války v odboji a britským agentem, později, za působení v Československém armádním filmu, Jasného přidělili
i do čs. kontrarozvědky. Vojtěch Jasný, obrazností i uvažováním básník, tak pomáhal v 50. letech budovat socialismus, který později kritizoval do té míry, že
musel emigrovat.
Často jej prý v životě zachránila intuice. „Já nemyslím. Přijde na mě takové světlo. Když myslím, tak nejsem tak dobrý, jako když jednám spontánně,“ říká sám.
Tajemno a mysticismus, jež propůjčuje Jasného tvorbě další rozměr, prý tvůrce
objevil v těžkých dobách, když v půli padesátých let v krátké době pochoval maminku, narodil se mu mrtvý syn a na rakovinu zemřela manželka.
Tehdy měl intenzivní potřebu se ze svých zážitků vypovídat, a tak vznikl snímek
Touha (1958). „Touha je kus mé duše,“ říká Jasný, „kus mého života a předznamenává mé další filmy.“ Poetická Touha spolu se snímkem Jiřího Trnky Sen noci
svatojánské a filmem Motýli tady nežijí Mira Bernáta získala cenu na festivalu v
Cannes v roce 1959.
Následoval úspěšný titul Procesí k panence (1961), dále poeticko-satirická
pohádka plná barev Až přijde kocour (1963) s Janem Werichem, jež získala v
Cannes zvláštní cenu poroty, a povídkové Dýmky (1966), také zařazené do sou13
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těže na festivalu v jihofrancouzském letovisku.
Vrcholem Jasného tvorby je lyrická kronika poválečné moravské vesnice Všichni
dobří rodáci (1968), na niž sbíral materiál 20 let a která mu opět v Cannes vynesla roku 1969 cenu za režii a pozvání do poroty dalšího ročníku. Přijal, téhož roku
ale emigroval a na čas zakotvil u západoněmeckých televizních zakázek.
Režimu s Vojtěchem Jasným došla trpělivost po jeho České rapsodii z roku 1969,
což byla dvacetiminutová poema beze slov o obsazené zemi. Po emigraci se režisérova díla rázem ocitla na 20 let v trezoru.
V zahraničí natočil mimo jiné Klaunovy názory podle Heinricha Bölla (1976),
učil ve Vídni, Salcburku či Mnichově a nakonec se stal pedagogem na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, jejíž filmovou sekci založil Miloš Forman. Známý
dokument o slavném dirigentovi Herbertovi von Karajanovi (1978) mohl Jasný
točit jen proto, že si Karajan jako zen-buddhista přál režiséra, který stejně jako
on umí „odcházet z těla“.
Jasný se narodil 30. listopadu 1925 a čtyři roky poté začal jeho tatínek promítat v
kelčské sokolovně filmy, kterým syn propadl. Už v osmi letech začal fotografovat.
Po válce, v níž ztratil otce zabitého v Osvětimi, studoval ruštinu, pak přešel na
pražskou FAMU, kde studoval kameru a kde v něm profesor Karel Plicka našel
„kolegu lyrika.“
Kariéru zahájil natáčením dokumentárních filmů ve dvojici s Karlem Kachyňou.
Z poválečného poblouznění komunismem ho vyléčila až cesta přes Sibiř do
Číny. Oba začínající režiséry tam počátkem 50. let vyslal tehdejší Armádní film,
aby kamerou zachytili sovětské „výdobytky socialismu.“ Smrti unikl několikrát
- poprvé v dětství, když onemocněl španělskou chřipkou, potom v emigraci v
roce 1973, když ho prý chtěla zabít KGB po jeho pokusu natočit dokument o
smrti Jana Masaryka: „Chtěli mi rozbít hlavu, ale ten úder byl zadržený silnými
brýlemi z rohoviny. A ty mi zachránily život.“ V ohrožení života byl už za války,
když pomáhal v odboji.
Zvrat politických poměrů uvítal po listopadu 1989 dokumentem Proč Havel?
(1991). A Jasného snaha proniknout k podstatě věcí je podle odborníků patrná i
z dalších filmů. Tím posledním je Návrat ztraceného ráje (1999), volně navazující na slavné Rodáky, který vypráví o cestě k vlastním kořenům.
V dobré kondici Jasného udržuje jóga, zelený čaj a projížďky na kole. Zestárnout
mu nedovolí ani studenti, kterým vštěpuje, že je třeba neustále hledat a pěstovat
lidskost.
(zdroj: www.ctk.cz: http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/vojtech-jasny-filmar-mystik-a-jogin/1285877?)
14
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

8. SKAUTSKÝ PLES
pátek 8. ledna 2016 od 20:00 hodin
Čeká na vás:
• hudební skupina ORION
• tradiční skautský program a výzdoba
• bohatá tombola
• míchané nápoje
• v pekle diskotéka –DJ Roman
• půlnoční překvapení
• pro prvních 100 návštěvníků malý dárek

15
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PLES SDH KELČ
pátek 29.ledna 2016 od 20:00hodin

Domeza

Hraje skupina
Hranice
pod vedením Michala Valenty.
V pekle disko Martin Stolař.
Bohaté občerstvení a tombola.
Hlavní cena:
c
zahraniční dovolena pro dvě osoby!!!
Srdečně zvou pořadatelé.
Předprodej vstupenek paní Hlavicová,
papírnictví - od 18.1.2016.
16
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Nový rok v mateřské
škole přivítáme s dětmi 4. ledna 2016, sdělíme si všechny zážitky
z Vánoc. 6. ledna budou po školce chodit
„Tři králové“. Nejstarší předškoláci zahrají
mladším dětem Vánoční pohádku, kterou se s paními učitelkami naučily. Všichni
společně také navštívíme Kostel svatého Petra a Pavla v Kelči, kde se děti podívají na krásný pohyblivý
Betlém a zazpívají koledy.
13. ledna k nám zavítá Divadlo Smíšek s Doktorskou pohádkou o tom, že i čaroděj může onemocnět, ale k uzdravení mu tentokrát kouzla nepomohou.
Od 18. 1. do 22. 1. se zúčastní zájemci o lyžování lyžařského kurzu na Trojáku,
který pro děti pořádáme spolu s Občanským sdružením Eskimák sports. Kurz
(lyžařský výcvik a závěrečné závody dětí) bude realizován v pěti, po sobě jdoucích
půldnech (pondělí – pátek), v celkovém rozsahu 12,5 hodin. Občanské sdružení
Eskimák sports je neziskovou organizací, jejímž cílem je obohacení sportovního,
kulturního a edukačního prostředí v oblastech školního vzdělávání dětí, prevence
sociálně patologických jevů prostřednictvím volnočasových aktivit. V případě, že
nám nebude přát počasí, lyžařský kurz přesuneme na dobu, kdy sníh bude.
Předškoláci se můžou těšit na návštěvu prvňáčků. Vymění si s nimi místa v lavicích, vyzkouší si „učení“ s interaktivní tabulí. V průběhu ledna půjde k zápisu do
Základní školy Kelč 27 dětí.
Hry na sněhu nám přináší inspiraci pro zimní výtvarnou tvorbu, která radost dětí
ze zimy ještě zdvojnásobí. Vyrábíme papírové koule, kreslíme, stavíme sněhuláky
a také malujeme obrázky ve sněhu. Koncem ledna začne naše mateřská škola žít
přípravami na DĚTSKÝ KARNEVAL, který má v Kelči dlouholetou tradici. To se
každoročně změní kulturní dům v pohádkový svět. Letos se bude konat s Míšou
Růžičkovou 21. února.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
17
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Soutěže
Konec kalendářního roku je již tradičně měsícem školních kol znalostních soutěží
– olympiád. Naši žáci se pravidelně zapojují do Olympiády z českého jazyka (OČJ)
a Dějepisné olympiády (DO). Obě tyto soutěže jsou určeny žákům 8. a 9. tříd. Tematické zaměření letošního 45. ročníku zní „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Téma Lucemburkové nebylo vybráno náhodně. V letošním školním
roce totiž uplyne 700 let od narození Karla IV. Do školního kola se přihlásilo 11
žáků, 3 osmáci a 8 deváťáků. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Jan Valuch z 9.A, 2.
místo patřilo Martině Škařupové (9.A) a na 3. místě se umístila Kateřina Vozáková z
osmé třídy. Náročnost této soutěže je vysoká už od školního kola a Honza Valuch si
vyzkouší úroveň obtížnosti v lednu 2016 v okresním kole ve Vsetíně..
Příklad úkolů Dějepisné olympiády:
Úkol č. 1
Doplň:
Největším problémem Jana Lucemburského na českém trůně byla (š)__________,
která byla zvyklá mít podíl na moci. Králi spory s ní tak znechutily vnitřní politiku,
že jí přenechal správu země a většinou se zdržoval v cizině. Doma se objevoval, jen
když potřeboval peníze. Získal proto přezdívku „král ___________“. Na druhou
stranu však rozšířil hranice českého státu o (Ch)___________, (L)___________ a
část (S)____________.
Úkol č. 4
Osobnost Karla IV. je významná i na kulturním poli. Vyber z níže uvedených 4
stavby, které mají svůj počátek ve stavební činnosti Karla IV. Dále uveď jeho nejrozsáhlejší stavební projekt.
katedrála sv. Víta na Hradě, hrad Křivoklát, kamenný most v Praze, staroměstský
orloj, pražská univerzita, hrad Karlštejn, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně (Petrov),
Vladislavský sál na Hradě
1)______________________________2)_____________________
3)______________________________4)_____________________
Nejrozsáhlejší stavební projekt:________________________________________
Výsledky Olympiády z českého jazyka budou uvedeny v dalším čísle Zpravodaje.
18
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Hasík
V rámci poslední hodiny projektu Hasík navštívili druháci a šesťáci základnu Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí. Žáci si během dopoledne zopakovali informace, které získali během předcházejících dvou setkání přímo ve škole,
ale hlavně „naživo“viděli, co práce hasičů vlastně obnáší. Záběr této profese je velmi
široký, žáci samozřejmě nemohli vidět úplně všechno, ale k jakési přesnější představě
tato návštěva určitě přispěla. Seznámili se např. s činností hasičů v době tzv. klidu,
tedy když nemusí k zásahu (posilovna, sauna), hasičskou výstrojí a výzbrojí (speciální obleky, které jsou určeny k zásahům v extrémních podmínkách jako je práce s
nebezpečnými látkami či zásah při požáru), zajímavá byla také prohlídka hasičských
vozů, i toho s plošinou, viděli také přípravu na výjezd apod.
Děkujeme celému týmu, který se letos na projektu Hasík podílel. Je dobré a pro děti
zajímavé, když takové věci vidí na vlastní oči.

Mikulášská a čertovská návštěva
V pátek 4. prosince probíhala na naší škole tradiční akce – Mikuláš se svým doprovodem vyrazil mezi žáky do tříd. Jako obvykle se tohoto úkolu zhostili žáci 9. ročníku.
Čerty se to na chodbách jen hemžilo, možná až moc, někteří byli opravdu k mladším
spolužákům hodně přísní. A ti nejmladší, tak ti se opravdu báli sotva uslyšeli řinčení
čertovských řetězů. Do některých tříd nemohli být čerti ani vpuštěni, protože strach
malých dětí byl hodně velký. Už nyní přemýšlíme nad novou formou této tradice,
neboť nechceme děti děsit, děti by se totiž měly na Mikuláše a jeho druhy těšit.

Vyrábíme adventní věnce
Letošní adventní věnce čtvrťáků vznikly za pomoci žáků 6. třídy, kteří s výrobou
této tradiční adventní ozdoby měli již zkušenost. Děti obou ročníků se sešly v jedné
třídě, rozdělily se do skupinek a pustily se do práce. Ne všem šla práce úplně od ruky
a některé výtvory docela dlouho nepřipomínaly známou vánoční dekoraci. Ve skupinkách dětí vznikaly postupně věnečky na dveře, na stůl, s ozdobami z pomerančů,
jablíček, s baňkami, suchými plody a květy. Na všech byla vidět radost z tvoření, i
když některé věnečky se musely i po vyhotovení ještě upravovat nůžkami, aby měly
požadovaný kulatý tvar. Nebylo však důležité, zda je věneček super krásný, rozhodující bylo, že si všichni ten svůj hrdě a pyšně odnášeli domů, kde určitě dělá další
radost. Účastníkům této akce se líbila společná práce a chtěli bychom ji v budoucnu
určitě při podobné příležitosti zopakovat.
T.A.Kubieńová, S. Hlavicová, N. Brücknerová, žákyně 6. třídy a „lektorky“ programu
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
19
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SPORT

Jiří Janošek 21. 12. 2015 píše:
Vážení přátele,
minulý víkend, tedy v sobotu a neděli, jsem se zúčastnil Vánočních závodů
v belgickém Ghentu. Byly to moje poslední závody v tomto roce. Atmosféra
byla opravdu skvělá, všichni závodníci si to užili a po vydařeném meetingu
všichni odjeli s nadšením domů. V sobotu byl na programu sprint. Nedařilo
se mi úplně dle mých představ a skončil jsem na celkovém 9. místě. V neděli se
dařilo daleko lépe a obsadil jsem celkově 4. místo v keirinu, poté následovala
13 hodinová cesta do Prahy.
V průběhu tohoto měsíce jsem obdržel pozvání do Rotterdamu a nemohl
jsem odmítnout. Pozvali mne na šestidenní závody, které se konají 6.1. – 12.1.
2016. Na těchto závodech bude velodrom narvaný diváky, závodí se od 18
hodin odpoledne do 2 hodin do rána a naším úkolem je bavit diváky našimi
výkony a různými parádičkami na kole. (viz. Foto – www.kelc.cz- zpravodaje)
Tímto bych Vám všem chtěl popřát hezké prožití vánočních svátků plné pohody, radosti a zážitků a zároveň úspěšný vstup do nového roku 2016. Ať je
minimálně stejný jako tento.
S pozdravem Jiří Janošek
pozn. redakce:
V Praze proběhlo slavností vyhlášení o nejlepšího sportovce ČR 2015. Mezi
sportovci do 20 let se Jiří Janošek umístil spolu s Ester Ledeckou na 1. místě.
Gratulujeme!!!

Kuželky
Sezona kuželek roč. 15-16 začala v srpnu již „8 roč. Kelečským turnajem družstev“.
Turnaje se zúčastnilo rekordních 36 družstev. Zvítězilo složené družstvo z Val. Meziříčí, ve kterém byli i dva reprezentanti ČR. Nejlepší výkon družstva předvedla Pavelková Monika s 542 kolky.
20
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Tabulka prvních družstev:

Kelč A družstvo hraje krajský přebor. I když bylo oslabeno odchodem dvou výborných hraček (Pavelková M. a Mašlaňová A.), tak i nadále si udržuje solidní umístění
ve středu tabulky.
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Kelč B hraje okresní přebor.
Přestože trpí nedostatkem
registrovaných hráčů, uhrálo
několik dobrých výsledků.
Velký zájem si také získala Kelečská amatérská liga. Také věříme, že se mezi nimi
najdou noví hráči, kteří nám pomohou reprezentovat kelečský kuželkářský sport.

Podrobnější informace a výsledky nejdete na webu www.kuzelkykelc.cz/neregistrovani.
Antonín Pitrun

RŮZNÉ

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč informuje
1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
15. ledna 2016 – pátek od 16:00 - 17:30
21. února 2016 – neděle od 9:00 - 11:00
4. března 2016 – pátek od 16:00 - 17:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek (ceník, podmínky výdeje) najdete na
webových stránkách Města Kelč: http://www.kelc.cz/zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/ nebo ve vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze: pátek 18. března 2016 od 18 h, Hasičský dům Kelč.
Do roku 2016 Vám přeji pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost
Jaroslav Orel, jednatel MO ČRS Kelč
22
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Osadní výbor Babice
Do naší malebné vesničky Babice zavítal opět po roce Mikuláš
se svou družinou. Děti jsou u nás
hodné, proto čerti neměli moc
práce s taháním těžkých pytlů do
pekla. Když se maminky od Mikuláše dozvěděly, že mají hodné
děti, uspořádaly pro ně zdobení
stromečku na návsi. Je opravdu
krásný. A každé dítko si vyrobilo ať samo, nebo s pomocí maminky část betlému, který zdobí
Obecní Dům v Babicích, nebo
pokoj každého z dětí.
Za osadní výbor Babice vám přeji
šťastný nový rok a hodně zdraví.
Dušan Kopečný.
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Rodinné centrum Slůně
Program leden:
• Úterý 5.1.2016 v 9:00 hod. „My tři králové“ – seznámíme se s tradicí tohoto svátku, vyrobíme si krále z
ubrousků, děti budou zdobit dle vlastní fantazie královskou korunu.
• Pondělí 11.1.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Beseda na téma „Polštářky zdraví“ s možností objednání.
• Pondělí 18.1.2016 v 16:00 hod. seminář: Rozdíl mezi „hodným“ a zodpovědným rodičem (aneb jak lépe pochopit své děti a nebát se nastavit hranice.
Vstupné 50,• Úterý 19.1.2016 v 9:00 hod. „Zima, zima, mráz...“ - děti budou poznávat
zimní oblečení, společně vytvoříme „zasněženou“ koláž a naučíme se HPH:
„Mráz“.
• Pondělí 25.1.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Sněhuláci - historie stavění a vyrábění sněhuláků z ponožek.
Bc.Veronika Mlčáková
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PdDr. Stanislav Králík, CSc. , kelečský rodák
PhDr. Stanislav Králík, CSc., významný český komeniolog, dialektolog, bohemista a germanista se narodil v Kelči dne 9. července 1909. Jeho otec František,
syn Tomáše Králíka dýmkaře v Kelči, byl učitelem, matka Anna, dcera hajného,
pocházela z Rajnochovic.
V Kelči chodil do obecné školy. Po obecné škole se s rodiči přestěhoval do Olomouce a absolvoval Slovanské gymnázium, na kterém v roce 1928 maturoval.
Potom studoval v Brně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a to od zimního běhu (dnes podzimní semestr) 1928 do letního běhu (dnes jarní semestr)
1929, dále na Filozofické fakultě univerzity Karla Františka ve Štýrském Hradci
a následně opět studoval v Brně od zimního běhu 1930 až do letního běhu 1933.
Jako hlavní předměty měl češtinu a němčinu, mimo jiné u F. Trávníčka, B. Havránka a A. Beera. Dne 13. 4. 1932 si zažádal u Vědecké zkušební komise pro
učitelství na středních školách v Brně o připuštění k učitelské zkoušce pro střední školy. Dne 18. 5. 1933 obdržel Vysvědčení učitelské způsobilosti.
Po studiu působil od roku 1933 do roku 1946 jako profesor Obchodní akademie
v Olomouci. Mezitím vykonal v letech 1935 - 1937 vojenskou prezenční službu
a dne 25. února 1941 se v Olomouci oženil s Eliškou Smejkovskou.
V roce 1944 za války byl pracovně nasazen jako pomocný dělník. Po osvobození
v roce 1945 velmi krátce učil na obchodních akademiích v Olomouci a Frenštátě.
Od konce roku 1945 až do roku 1948 byl profesorem v Opavě.
V roce 1948 nastoupil do Slezského studijního ústavu v Opavě jako vědecký pracovník. Vedl zde referát pro jazykovědu a zastával funkci zástupce ředitele.
V roce 1950 vykonal rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v červnu téhož roku byl promován na doktora filozofie.
Na pracovišti Slezského studijního ústavu v Opavě se staral o jeho ediční činnost
a také napomáhal všestrannému rozvoji ústavu. Hlavně se zde ale věnoval jazykovědným otázkám z prostředí Ostravska, Těšínska, Lašska a Kelečska a získané
poznatky publikoval.
Tyto pracovní a organizační zkušenosti a komplexní pohled na lingvistickou
práci přivedly Stanislava Králíka k tomu, že se stal vědeckým tajemníkem Ústavu pro jazyk český, nejdříve v letech 1954 až 1955 v jeho brněnské pobočce, pak
v letech 1956 až 1963 v jeho pražském centru.
V dalších letech zaměřil svou studijní i organizační činnost na dílo J. A. Komenského. Pracoval na přípravě vydání jeho díla jak v Kabinetu pro vydávání díla
J. A. Komenského, tak po začlenění tohoto pracoviště do Pedagogického ústa25

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

leden 2016

vu J. A. Komenského Československé akademie věd v tomto institutu a to jako
vedoucí komeniologického oddělení. V letech 1969 -1970 se podílel na vydání
textů v sedmi svazcích Díla J.A.Komenského. Publikoval k vydáním zasvěcené
informace, komentáře a teoretické příspěvky. Kromě článků teoretických však
nezapomínal ani na úkol popularizovat dílo tohoto světového myslitele.
Je třeba si také ale všimnout odrazu rodného města v jeho odborné práci. Ve sbornících uveřejnil například pojednání K otázce dnešních hranic přechodného nářečí kelečského (In: Slezský sborník 50. 1952), Povaha souvětí v nářečí na Kelečsku
(In: Studie ze slovanské jazykovědy, SPN, Praha 1958) a dále K otázce přechodnosti samohláskového systému kelečského nářečí (In: SPFFBU, 14, 1965). V roce 1984
vydala Academia Praha k jeho pětasedmdesátinám obsažnější publikaci Nářečí na
Kelečsku. (Pozn.: kniha je k dispozici v kelečské knihovně).
PhDr. Stanislav Králík, CSc. zemřel v Praze 4. 10. 1987.
Otakar Tvrdoň Ostrava
Dovětek: V Kelči jsem jako ukázky „kelečštiny“ slýchával tyto dvě průpovídky:
Hore Kelčou vezou fouru tvaroužkou. Uvázali bejka u kolejka, ale bejk se jim
smejk´ a houp´ jim přes kolejk! Existují ještě, nebo jsou i jiné ???
Prameny:
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art-6450
Slovník osobností jazykovědné bohemistiky
e-mail: PhDr. Helena Karlíková, CSc., Ústav pro jazyk český Praha,
Mgr. Luděk Navrátil, Archiv Masarykovy univerzity Brno,
Mgr. Jana Barbora Slaběňáková, Archiv Masarykovy univerzity Brno
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Charitativní sbírka
Vážení a milí,
23.12.2015 jsem odvezla
na dětskou onkologii Brno
penízky, které se podařilo dát dohromady během
sbírky.
Chtěla bych ještě jednou
z celého srdce poděkovat
všem, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli k tomu,
že se podařilo dát dětem
krásných 75.569 Kč! Patří
vám všem velký dík.
Protože odezva byla od vás
veliká, rozhodla jsem se, že
z toho uděláme předvánoční tradici. Takže termín již 2. charitativního koncertu
pro dětskou onkologii Brno bude 10.12.2016 opět v 15hod.v KD v Loukově.
Děkuji vám všem a přeji krásný a úspěšný vstup do nového roku, hodně pohody,
zdraví, lásky a božího požehnání.
S úctou Pavlína Blahová
Tady je ještě přehled, kolik se v které obci vybralo:
Vítonice 3359 Kč,
Všechovice 8291 Kč,
Kelč 6213 Kč,
Malhotice 5045 Kč,
Rouské 1367 Kč,
Skalička 3152 Kč,
Bystřice pod Hostýnem MěU 1110 Kč,
Vinotéka pí.Bartošková 433 Kč,
Restaurace Rondo 1901 Kč,
Vinotéka Holešov pí.Ehrlichová 881 Kč,
Květinářství Kamélie 2061 Kč.

Loukov 9937 Kč,
dobrovolné vstupné 14.962 Kč,
Osíčko 315 Kč,
Pizzerie pí.Kyjovská 1147 Kč,
Komárno 2700 Kč,
Kunovice 1603 Kč,
Loučka 1941 Kč,
Branky 2761Kč,
Poličná 2470 Kč,
Podhradní Lhota 1908 Kč,
Rajnochovice 2012 Kč,
27
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INZERCE

Pivovar Kelč
Nabízí k prodeji pivo DUBRAVIUS vařené tradičním postupem.
Naše pivo je nefiltrované a nepasterizované.
Ceník platný od 1. 9. 2015:
Světlá výčepní 10° sud:

PET:
Polotmavý a světlý ležák 11°
sud:

V nabídce je světlá výčepní 10° a polotmavý
a světlý ležák 11° v sudech a PET lahvích.

PET:
Zapůjčení chlazení
Za sud může být účtována záloha

15l
30l
50l
1,5l

420,810,1 300,50,-

15l
30l
50l
1,5l

480,930,1 500,60,150,-

Otevírací doba: pátek od 16.00 do 18.00
Kontakt: 608 456 149, 773 669 547, Kelč 112 (budova JEDNOTY NA DOLINĚ)
28
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TRUHLÁŘSTVÍ - PODLAHÁŘSTVÍ
Nabízím zakázkovou výrobu a montáž: nábytku, kuchyní, schodišť, zábradlí, postelí, stolů, skříní, zahradního nábytku, dveří,
plotů, pergol a dalších výrobků z masivu i lamina. Provádím
montáž plovoucích podlah a obložkových zárubní.
Martin Pajdla, Zámrsky 21
Tel.: 776 767 058
e-mail: martin.pajdla@seznam.cz
www.truhlarstvipajdla.cz

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
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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Marie Masaříková
Marie Bechná

Kelč
Kelč

65 let
Anna Kopečná

Babice

70 let
Anežka Kubešová
Jiřina Smolková

Kelč
Kelč

75 let
Josef Haša
Vojtěch Záslav

Kelč
Kelč

84 let
Jaromír Plesník
Zdeňka Ryšková

Komárovice
Kelč

85 let
Jan Vaculík
Jan Kohn
Marie Novosadová
Zdenka Orlová

Kelč
Kelč
Němetice
Lhota

86 let
Marie Jiříčková

Kelč

91 let
Anna Pavlíková

Komárovice

Narození
František Pavelka
Milan Machač
Petr Němec
Ema Rozsypalková

Kelč
Kelč
Kelč
Němetice

Úmrtí
Josef Jukl
Josef Zajíc

70 let
60 let

Kelč
Kelč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj 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 950 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. Foto: archiv
MěÚ Kelč. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda-www.tiskarnabrazda.cz. Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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Vánoční koncert

Živýý betlém
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Živý betlém v Kelči dne 24. 12. 2015
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