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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Kelč dne 7. 3. 2016
• Rada bere na vědomí Zprávu č. 249/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření
města Kelč za rok 2015 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
• Rada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kelč, příspěvkové organizace, sestavenou k 31.12.2015 dle předložené hodnotící zprávy a převedení hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 200.597,52 Kč do rezervního fondu školy.
• Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy Kelč, příspěvkové organizace, sestavenou k 31.12.2015 dle předložené hodnotící zprávy a převedení hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 17.666,74 Kč do rezervního fondu školy.
• Rada schvaluje smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, pozemků a zařízení města Kelč místním spolkům a sdružením dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv.
• Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8018249_001 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Kelč-Szczepańska, p.č. 29/3,
NNV“ na pozemcích p.č. 1328/2, 1328/34, 1328/60, 1328/35, 1328/3 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 nájemní smlouvu č. 4N16/62 na pronájem pozemků p.č. 437/4, 439/8
a 439/18 v k.ú. Kelč-Staré Město s Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj,
Zarámí 88, 760 41 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. sml.
VaK/42/16/43/00860 v rámci stavby „Kelč - oprava kanalizace“ k pozemkům p.č.
2023/11 a 162/1 v k.ú. Kelč-Nové Město se společností Vodovody a kanalizace Vsetín,
a.s., Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje dodatek č. 1 k cenovému výměru o stanovení ceny za krátkodobý
pronájem nebytových prostor v KD Kelč dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 5.000,- Kč kroužku Pastelky aerobik Kelč
na pořízení cvičebních kostýmů pro děti a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
• Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči modelářům
z Kelče na uspořádání 7. ročníku výstavy s doprovodným programem „KIT SCHOW
KELČ 2016“ ve dnech 23. a 24.4.2016.
• Rada vyhlašuje záměr směny částí pozemků p.č. 1329/1 a 1329/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Staré Město, výměra částí pozemků bude stanovena
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v geometrickém plánu na zaměření skutečné hranice pozemků.
Rada schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby „Zpevněná plocha pro příjezd
na pozemek parc.č. 625 v k.ú. Babice u Kelče“ na pozemku p.č. 621/6 v k.ú. Babice
u Kelče s J.M., Růžďka 160 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada bere na vědomí požadavky Osadních výborů Němetice, Lhota a Babice na rok
2016. Požadavky budou projednány na společných jednáních rady a osadních výborů.
Rada bere na vědomí studii „Bezpečnostní deštník obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ s návrhem zajištění bezpečnostních služeb městskou policií Valašské Meziříčí pro obce mikroregionu a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích
města Kelč v k.ú. Babice u Kelče, Lhota u Kelče, Komárovice, Němetice, Kelč-Staré
Město a Kelč-Nové Město dle předloženého návrhu.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Obecní dům Komárovice, snížení vlhkosti zdiva a stavební úpravy“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Radek Pajdla, AKORD Kelč, Kelč
549, IČ: 68335041.
Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektových žádostí:
o v rámci Programu vyhlášeného MZ ČR - SZIF na akci „Rekonstrukce hřbitovní
zdi a rekonstrukce chodníku na hřbitově“
o a v rámci Programu dotace pro jednotky SDH obcí vyhlášeného MV ČR na akci
„dopravní automobil“.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor - jedné suterénní místnosti o výměře 29,7 m2 v budově Mateřské školy v Kelči č.p. 59 na pozemku p.č. st. 327 v k.ú.
Kelč-Staré Město.

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 25. 2. 2016
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva a rady.
• Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2015 –
rozpočtové opatření č. 10/2015.
• Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.12.2015
s tímto výsledkem:
celkové příjmy
48 829.874,01 Kč
celkové výdaje
48 520.711,94 Kč
financování
- 309.162,07 Kč
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• Zastupitelstvo revokuje své usnesení č. 68/8 z 26.1.2016 tak, že schvaluje finanční
spoluúčast z rozpočtu města Kelč na rok 2016 ve výši 207.593,- Kč na akci Tělovýchovné jednoty Kelč „Rekonstrukce šaten, sociálního zařízení a modernizace fotbalového hřiště a tréninkové plochy“ podané v rámci projektové žádosti do
programu MŠMT – dotační titul 133510 Podpora materiálně technické základny
sportu 2016 (subtitul 133512).
• Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kelč pro rok 2016 níže uvedeným organizacím v uvedené výši a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv:
CHARITA Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, IČ: 47997885 - 90.000,- Kč
OREL jednota Kelč, Kelč 142, IČ: 75081661
-100.000,- Kč
Tělovýchovná jednota Kelč, z.s., Kelč 592, IČ: 64123197
-140.000,- Kč
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2016 v celkové výši takto:
Daňové příjmy
28 860.000,- Kč
Nedaňové příjmy
5 984.500,- Kč
Kapitálové příjmy
3 600.000,- Kč
Dotace
976.500,- Kč
Příjmy celkem
39 421.000,- Kč
Provozní výdaje
24 673.000,- Kč
Kapitálové výdaje
18 003.000,- Kč
Výdaje celkem
42 676.000,- Kč
Financování
3 255.000,- Kč
• Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v k.ú. Kelč-Nové Město, odměřených
v geometrickém plánu č. 599-632/2015 ze dne 8.12.2015, zhotovitel Ing. Luděk Palát- Geodetické práce, Juřinka 147, Valašské Meziříčí:
- p.č. st. 561 zastavěná plocha o výměře 34 m2 odměřený z pozemků p.č. 41/1
a 2025, panu V.P., Kelč za kupní cenu 175,- Kč/m2 bez DPH,
- p.č. st. 562 zastavěná plocha o výměře 38 m2 odměřený z pozemků p.č. 41/1,
41/7 a 2025, panu P.L., Kelč za kupní cenu 175,- Kč/m2 bez DPH,
- p.č. st. 563 zastavěná plocha o výměře 39 m2 odměřený z pozemků p.č. 41/7
a 2025, panu K.Š., Kelč za kupní cenu 175,- Kč/m2 bez DPH a pověřuje starostu
podpisem kupních smluv.
• Zastupitelstvo schvaluje udělení čestného názvu Základní škole v Kelči, Kelč č.p.
229, který bude znít „Základní škola Vojtěcha Jasného Kelč, příspěvková organizace“.
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Svoz odpadu v dubnu 2016
20.4. Plasty

Povinnosti provozovatelů kotlů
na tuhá paliva dané zákonem č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ukládá provozovatelům stacionárních zdrojů na pevná paliva (kotle - domácí topeniště) o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění tyto povinnosti:
* povinnost provozovat tento zdroj v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší - zde jsou stanoveny minimální
emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje. Tuto povinnost je nutno splnit nejpozději do 1. 9. 2022. Tzn., že nově budou kotle muset splňovat parametry 3. a vyšší emisní třídy. Kotle 1. a 2. emisní třídy tak již nebude možné dále
provozovat. Vzhledem k tomu, že tuto povinnost budou muset splňovat pouze
spalovací zařízení připojená k systému ústředního vytápění, nebude se tedy tato
povinnost týkat spalovacích zdrojů sálavých či jiných, kde dochází k přímému
přechodu tepla do okolí (kamna, krby aj.).
*povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby,
která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od
něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně
způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou, potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje je stanoveno
nejpozději do 31. prosince 2016. Seznam odborně způsobilých osob zveřejňují
výrobci kotlů na svých stránkách. Seznam je také na stránkách Hospodářské
komory české republiky
6
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

V neděli 17. dubna 2016 v 17:00 hodin
odehraje Divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice komedii

Nikdo není dokonalý
aneb polib tetičku
Autorem hry je Simon Williams, přeložila ji Renata Menclová
Děj hry nás zavede do Londýna, kde nesmělý, trochu nudný, Leonard, žije po rozvodu se svoji pubertální dcerou a veselým otcem, kterého pro jeho svéráznou povahu nechtějí v žádném domově důchodců. Leonard, aby si přivydělal, píše tajně pod
ženským pseudonymem knihu. Vše se začne nečekaně zamotávat, když se jednoho
dne nakladatelka Harriet Copelandová rozhodne knihu vydat.
(více na www.divadlochaos.cz + fotografie z představení)
Jsme rádi, že soubor přijal naše pozvání a kromě návštěvníků Rožnovska a Meziříčska v beznadějně vyprodaných sálech kulturních domů, budou mít i kelečáci
možnost bavit se při dalším představení z bohatého repertoáru souboru.
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VÝSTAVA MODELŮ
KIT SHOW KELČ 2016
Kelečští modeláři zvou širokou veřejnost na výstavu amatérských plastikových a papírových modelů všech kategorií. Jako doprovodný program zařazujeme i zájmové
stavebnice Lego.
Výstava bude uspořádána ve dnech

23. a 24. dubna 2016
ve velkém sále Kulturního domu v Kelči.
Pokud máte zájem obohatit tuto výstavu svými modely, doneste je v sobotu 23. dubna
od 10 do 12 hod. do kulturního domu. Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.
Program výstavy:
sobota 23. dubna:
10 – 12 hod. přejímka modelů (příp. celou sobotu)
12 - 18 hod. výstava modelů KIT SHOW KELČ 2016
Doprovodný program:
12 – 18 hod. ukázka zájmových stavebnic Lego/základna min.10x10cm
12 – 18 hod. prezentace Motoklubu Kelč – terénní motocykly a čtyřkolky před KD
13 – 16 hod. ukázka rádiem řízených modelů tanků a nákladních vozidel
14 - 16 hod. ukázka jízd rádiem řízených terénních bugin před KD
neděle 24. dubna:
10 – 16 hod. výstava modelů KIT SHOW KELČ 2016
Doprovodný program:
10 - 16 hod. ukázka zájmových stavebnic Lego
10 - 16 hod. ukázka ručních palných zbraní z vojenského útvaru Hranice
10 - 16 hod. ukázka rádiem řízených terénních bugin před KD
10 - 16 hod. ukázka rádiem řízených tanků a nákladních vozidel
13 - 14,30 hod. a 15 - 16 hod. ukázka akrobacie velkých leteckých modelů v podání
modelářů z Hranic na hřišti TJ Kelč
15,30 hod. předání diplomů a účastnických cen
16 hod. ukončení výstavy
Po celou neděli výstava motocyklů pod názvem „Motocykly našich otců a dědů“.
Srdečně zvou modeláři Kelč, Město Kelč a TJ Kelč.
Bližší informace vám podá:
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XX. Kelečské slavnosti
24.-26.6.2016
Pátek 24. 6. 2015 ve 20,00 hodin
20:00 Spirituál Kvintet – koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči,
vstupné 150 Kč, předprodej – MěÚ Kelč, tel.: 571 665 913
Sobota 25. června 2016 od 14 hodin
Venkovní pódium 14:00
Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka
16:00
Kristína
18:00
Marek Ztracený
21:00
Traktor
22:45
Ohňostroj
23:30
Taneční zábava se skupinou Ventilky a Pumpičky
V kině
15:00
Improliga – zápas v divadelní improvizaci
Neděle 26.června 2016 od 14 hodin
Venkovní pódium 14:00
Děti z MŠ Kelč, Ruty Šuty Kelč
- country, Pastelky - aerobik
15:30
Karel Kahovec se skupinou George & Beatovens
17:00
Queenie
10
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Úvodem ještě malé ohlédnutí za
uplynulým měsícem. Během března navštívily děti místní knihovnu.
Prohlédly si knížky i časopisy, na
vlastní oči viděly, jak se třídí knihy, aby bylo v knihovně přehledno.
Děti si poslechly koncert p. učitelek,
které představily různé hudební nástroje. Rády se zapojily a pohrály si
s písničkami. V březnu děti mimo
jiné kreslily obrázky s dopravní tématikou do výtvarné soutěže „Vraťme se z výletu bezpečně domů“,
pořádané komisí BESIP při Radě
města Valašské Meziříčí. Některé
děti prožily tvořivé odpoledne ve školce na Keramické dílničce, kde s maminkami, babičkami, tatínky i sourozenci vyráběly kytičky a ptáčky.
První dubnový den proběhne poněkud netradičně, aprílově. Děti čeká „Den
naruby“. Co si pod tím představit? Tak například: oblečení naruby, stolování,
slovní hříčky a to není zdaleka všechno! 4. dubna přijede poprvé za dětmi „Divadlo Dětského diváka“ s interaktivní pohádkou „Kykyryký“. Děti budou účinkovat
v několika rolích ve třech pohádkách: Kouzelné barvy, Jak měla liška chaloupku
z ledu, Kohoutek a slepička. Dne 13. dubna proběhne fotografování s krásným
motivem Broučci společností Photodienst Brno, s. r. o. Opět „odemkneme zahradu“ zlatým klíčem a oslavíme Den Země. Navštívíme Hasičský dům v Kelči,
kde se děti seznámí s požární technikou. Proběhne i velmi oblíbená beseda s policisty. 25. dubna se nejstarší předškoláci již tradičně vydají na dopravní hřiště
do Valašského Meziříčí. Procvičí si znalost dopravních značek a jízdu na kolech,
tříkolkách i koloběžkách. Během dopoledne navštíví děti také Zámek Kinských,
kde se dozví zajímavosti a podrobnosti ze života Míši z Brodské – nejznámějšího
medvěda na Valašsku. Děti se naučí, jak se zachovat při setkání s medvědem i co
medvědi rádi jedí, nebo jak vypadají jejich značky v lese. Na 29. dubna chystáme
od 16:30 hodin veřejně přístupnou akci pro rodiny s dětmi „SLET ČARODĚJNIC“. Masky jsou vítány, těšíme se na všechny!
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Lyžařský kurz 2016
Naše nezapomenutelné zážitky začaly 28.2.2016. Po rozloučení s rodiči jsme nasedli
do autobusu a vyrazili. Po příjezdu na místo jsme se ubytovali v chatě blízko areálu
Kyčerka. Kolem 15. hodiny jsme konečně vyšli na svah, na kterém jsme byli rozděleni do tří skupin podle našich lyžařských dovedností a schopností. Večer jsme se pak
dozvěděli, co nás čeká v dalších dnech. První lyžařský den k nám nebyl sníh příliš
„laskavý“(rozuměj mokrý a těžký), navíc lilo jak z konve, ale už v úterý to bylo lepší,
neboť nasněžilo a nám se lyžovalo mnohem lépe. V dalších dnech sice sníh nepadal,
ale počasí bylo nad očekávání dobré. Ve středu jsme místo odpoledního lyžování
vyšli na krátkou procházku a na nákupy do COOPu. Ve čtvrtek nás čekala slíbená diskotéka s DJ Romanem. Všichni jsme si ji dokonale užili. Pátek, poslední den
našeho pobytu, pro nás byl velmi emotivní. Vraceli jsme se totiž domů a ten hezký
a příjemně strávený týden pro nás končil. Děkujeme paní učitelce Martině Vadelové
a Kláře Bockové a panu řediteli, že to s námi vydrželi. Slečně zdravotnici za to, jak
nás v případě potřeby ošetřila, paním kuchařkám za výborné jídlo a vlekařům, že
vydrželi trpělivě poslouchat naše zpívání. Děkujeme, byl to nejlepší lyžák v dějinách.
Veronika Vlčková, Blanka Chvatíková,
Zuzka Staňková, Agáta Popelková
a Marie Šindelková, účastnice kurzu
Některé účastníky kurzu pobyt inspiroval k napsání veršů. Ty následující jsou od
Mariana Stříteského a pomáhala mu Verča Vlčková:
Lyžovat se učíme,
na vleku se mučíme.
Týden tady strávíme,
dobře se tu najíme.

Když si nevezmu čepici,
začne mě studit na líci.
Do Coopu se vypravíme
a dobré jídlo nakoupíme.
Na kofolu nezapomínáme
a čepici si potom nasadíme.

Každý den se bavíme,
dlouhý čas tím trávíme.
Na pokoji bydlíme
a neradi uklízíme.

Máme super učitele,
učí nás to všechno skvěle.
Celý týden lyžujeme
a pak domů přijedeme.
12
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Dřevo a chemie
Zatímco sedmáci testovali své pohybové dovednosti na svazích Beskyd, deváťáci
zkoušeli svou zručnost při práci s dřevem v dílnách SPŠ v Hranicích, popř. si mohli
vyzkoušet v chemických laboratořích Střední školy chemické v Hranicích chemické
pokusy a zajímavé reakce.
Uvádíme několik postřehů přímo od žáků.
Dne 12.2. jsme s naší školou jeli do Hranic na Střední průmyslovou školu. Tam jsme
si mohli vybrat mezi chemickými pokusy a dílnami, v nichž jsme měli pracovat se
dřevem a dokonce jsme si měli zhotovit celý výrobek. My, kteří jsme šli do chemických laboratoří, jsme byli příjemně překvapeni poklidnou atmosférou školy. Pokusy
probíhaly celé dopoledne. V první části programu jsme zkoušeli pokusy my, chemií
dosud téměř nepolíbení. K mému úžasu se nám dařilo a dokonce nás to i bavilo.
V druhé části dopoledne jsme se už jen dívali na práci studentů ze SŠ. Překvapila nás
nečekaná návštěva místní televize, která nás točila přímo při prováděných pokusech.
Celkově se nám tato akce líbila, to, jak bylo vše zorganizované, jak se o nás starali, jak
studenty chemie bavila a jak měli snahu nás něco naučit. Jsem ráda, že jsem mohla
být při tom.
Karolína Pelcová
Dne 12.2. se žáci 9. tříd zúčastnili projektového dne Dřevo a chemie, který se konal
v Hranicích na střední průmyslové škole. Na dřevovýrobě si žáci mohli vyzkoušet
řezání, pilování, soustružení atd. Výrobky, které si žáci sami udělali, si mohli vzít
domů a nechat si je na památku. Projektový den se vydařil a někteří žáci se budou na
tuto školu hlásit.
David Klvaňa

Chytrá hračka aneb škola hrou
Tak se jmenovala interaktivní výstava, kterou ve spolupráci s Muzejním a galerijním centrem ve Valašském Meziříčí pořádala organizace Aktivně životem o.p.s.
(http://www.aktivnezivotem.cz) a kterou navštívily děti naší školní družiny. Místem
konání byl zámek Žerozínů a návštěvníci si zde mohli prohlédnout i vyzkoušet smyslové hračky, Montessori hračky, dřevěné, kinetické a elektronické hračky, logické
hry, stavebnice, pocitový chodníček, obří stavebnice apod.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ INFORMUJE
Během února a března měli studenti OU Kelč možnost zúčastnit se řady zajímavých
akcí. U všech oborů proběhla oborová učilištní soutěž, kde si žáci mohli porovnat své
znalosti a dovednosti se svými spolužáky ze stejného oboru. Mezi nejzajímavější akce
však patřilo Zámecké vázání a soutěž SUSO.

Zámecké vázání-9.ročník
Ve čtvrteční dopoledne 10. března 2016 jsme se opět po roce setkali v OU Kelč na
aranžerském klání žáků oboru zahradnické práce. Zúčastněné školy - OU Ladce,
OU Cvrčovice, OU Velký Újezd, SŠ Val. Meziříčí, OU Kelč. Družstva byla složená
ze 2 žáků.
Po přivítání a prezentaci soutěžících následoval vědomostní test.
Na řadu vzápětí přišly 2 praktické úkoly. Prvním byla „Přízdoba
lucerny“ – použitý materiál umělý + doplňky. Hlavním prvkem
byly umělé květy, vlizelín, proutí
a stuhy. Druhým úkolem byla
„Přízdoba 2 vrbových koulí“. Ty
mohly volně ležet, nebo být na
podložce. Živé květy, které byly
v aranžích použity byly gerbery,
jarní cibuloviny, orchideje, růže,
karafiáty, chryzantémy, čemeřice
a další. Každá práce byla individualitou a o výborné nápady nebyla nouze. Technika prací bylo
lepení tavnou pistolí. U koulí někteří květy vypichovali do florexu
nebo vkládali do ampulí. Také
techniky voskování nebo lepení
se v soutěži objevily. Vše hodnotila porota, která byla složena z p.
Pavla Strnadla – předsedy ZO Za14
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hrádkářského spolku v Kelči a manželů Elišky a Františka Šůstkových. Zhodnotit vše
objektivně bylo náročné, ale vítězové byli nakonec vybráni. Ti si přebrali za své výrobky diplomy a hodnotné věcné dary. Na1.místě se s Lucernou umístil Meliš Pavol
z OU Ladce ( Sk), 2. místo obsadila Tomečková Jana z OU Velký Újezd a 3 místo získala Štěfinová Marcela z OU Ladce (Sk). Naše děvčata byla osmá a devátá. Přízdoba
vrbových koulí se nejlépe povedla Nikole Jochecové z OU Kelč, 2. a 3. byla děvčata
z OU Velký Újezd Tomečková Jana a Berousková Jana. Po celou dobu akce panovala
mezi soutěžícími tvůrčí atmosféra a mezi ped.doprovodem přátelská nálada. Jediné,
co nás nepodpořilo, bylo sluníčko, to si dává čas na příští rok. Celou akci podpořili:
Základní organizace Český zahrádkářský spolek v Kelči a ZO ČZS v Praze, Město
Kelč, Florplant s.r.o. a firma Zahradnictví Jan Čech. Práce z OU Kelč a z OU Cvrčovice byly možné vidět v Hasičském domě v Kelči ve čtvrtek a v pátek po soutěži a na
výroční soutěži zahrádkářů, kde se nejlépe umístila práce žáků z OU Kelč. Děkujeme
za hodnocení.
Foto najdete na stránkách http://oukelc.rajce.idnes.cz/ v uživatelích a ve složce Zámecké vázání 2016. Přízdoba vrbových koulí propojila dvě školní akce, a to soutěž
v aranžování a projekt „Návrat ke košíkářství“.
Pavla Honešová

Soutěž SUSO
Dva žáci zednického oboru Dominik Maršálek a Patrik Bolcek se zúčastnili druhého postupového kola soutěže SUSO – soutěž učňů stavebních oborů. Tato soutěž se
konala 26. – 27. 2. 2016 v Ostravě na výstavišti Černá louka jako doprovodný program stavební výstavy Střechy a stavba 2016. Tato soutěž je vypsána jako dvoudenní.
Z dvanácti soutěžních družstev oboru zedník se naši žáci umístili na desátém místě. Soutěž byla od prvního dne těžká a složitá, neboť se jednalo o nové zadání soutěžních úkolů. Z tohoto důvodů některá
družstva soutěžní disciplíny nedokončila
v časovém limitu. Mezi tato družstva jsme
se zařadili i my a bodovou ztrátu se našim
žákům již nepodařilo navýšit. Tato nová
zkušenost s novým soutěžním zadáním
nás vedou k dalšímu zamyšlení a přípravě
našich žáků na další postupové kolo, které
se uskuteční za rok opět v Ostravě.
Radek Lehnert
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SPORT

FUTSAL - Amatér Komárovice
Své poslední zápasy jsme odehráli začátkem měsíce března. Nyní nastala futsalová
pauza. Většina hráčů bude působit na fotbalových trávnících a s příchodem podzimu se opět sejdeme na palubovce v halách, kde se budeme snažit vylepšit letošní
výkony. Tento soutěžní rok byl pro A tým ostrou zkouškou, neboť byl nováčkem
v krajském přeboru, kde si musel zvyknout na vyšší úroveň.
A tým – Moravskoslezský krajský přebor
23. a 24. kolo
Amatér Komárovice : Tornádo Nový Jičín
4:7
(3 : 3)
Branky – Jiříček Roman, Hrdlička Adam, Kuchař Michal, Lasovský Martin
Zkušený tým Tornádo brzy vedl 2 : 0, třemi brankami jsme dokázali skóre otočit
v náš prospěch, aby soupeř 10 vteřin před koncem poločasu vyrovnal na 3 : 3. V druhé půli jsme přes spoustu šancí inkasovali z první akce Tornáda v 30. minutě, ještě
jsme vyrovnali na 4 : 4, ale soupeř zkušeně své další šance proměnil.
Amatér Komárovice : Globtec Ostrava
3:7
(0 : 2)
Branky – Kuchař Michal, Lasovský Martin, Foukal Tomáš
V posledním zápase sezóny jsme podali špatný výkon, když jsme měli ještě v hlavě
prohraný zápas s Tornádem Nový Jičín. Až v posledních 10 minutách jsme se zlepšili
a soupeře přitlačili, ale na lepší výsledek to nestačilo
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Osmé místo jako nováček v soutěži bereme, i když jsme ztratili body, zvláště v zápasech, kdy jsme jezdili v méně lidech kvůli velkému fotbalu. Celkově jsme mohli
myslet i na šesté místo, ale i tak jsme spokojeni.
Nejlepší střelec – Škařupa Petr, 25 gólů
Nejvíce bodů (góly + asistence) – Škařupa Petr, 42 bodů
Nejlepší hráč (volba hráčů) – Lasovský Martin
A Tým Amatér Komárovice
2015/2016
Horní řada zleva: Jiříček Roman,
Foukal Tomáš, Vedral Jakub,
Škařupa Petr, Kuchař Michal,
František Foukal (trenér)
Dolní řada zleva: Lasovský Lukáš, Hrdlička Adam, Landa Josef, Lasovský Martin
B tým – Okresní soutěž I. třídy
15. a 16. kolo
Las Vigas Vigantice : Amatér Komárovice B
3:1
(0 : 0)
Branka – Jurča Luboš
Výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Lídra soutěže jsme celý zápas přehrávali, ale
soupeř z pěti rychlých protiútoků dokázal tři proměnit, kdežto my se trápili a nastřelovali tyče, břevno.
Amatér Komárovice B : DK Okna Valašské Mez.
7:2
(3 : 1)
Branky – Kamas Pavel 3, Hruška Patrik 3, Jiříček Roman
Proti druhému týmu soutěže jsme měli zápas pod kontrolou a hlavně se nám dařilo
proměnit naše šance.
17. a 18. kolo
Medvídci Rožnov : Amatér Komárovice B
4:5
(3 : 3)
Branky – Škařupa Petr 2, Juršťák Pavel, Hruška Patrik, Kamas Pavel
Medvídci nám svým tvrdým stylem hry dělali potíže, ale zápas jsme dovedli do vítězného konce.
Amatér Komárovice B : 1. FC Horní Bečva
6:1
(3 : 0)
Branky – Plesník Ondřej 2, Juršťák Pavel, Landa Josef, Hruška Patrik, Škařupa Petr
Poklidné utkání, v němž jsme s klidnou hlavou navyšovali skóre.
17
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19. a 20. kolo
Torpex Rožnov p. R. : Amatér Komárovice B 1 : 7
(1 : 3)
Branky – Škařupa Petr 2, Kamas Pavel 2, Indrák Tomáš, Jurča Luboš, Lasovský Lukáš
Přes jednoznačný výsledek soupeř podal dobrý výkon, neustále napadal, ale zapomínal na zadní vrátka.
Amatér Komárovice B : Jethro Zašová
8:2
(3 : 0)
Branky – Juršťák Pavel 2, Hruška Patrik 2, Kamas Pavel, Jiříček Roman, Škařupa Petr,
Lasovský Lukáš

Zašová měla dobrý vstup do utkání, ale do šancí se nedostala. Po třetí obdržené brance odpadli psychicky, výsledek mohl být vyšší. Trestuhodně jsme zahazovali šance.
Na začátku sezony jsme zbytečně ztratili mnoho bodů, které rozhodly o našem konečném umístění. V dalších zápasech jsme se dostali na vítěznou vlnu a doháněli co
se dalo, avšak ztráta na medailové pozice byla veliká.
Nejlepší střelec – Hruška Patrik, 14 gólů
Nejvíce bodů (góly + asistence) – Kamas Pavel, 28 bodů
Nejlepší hráč (volba hráčů) – Burda Jaroslav
B Tým Amatér Komárovice
2015/2016
Horní řada zleva: Vedral Jakub (A
tým), Škařupa Petr (A tým), Indrák Tomáš, Juršťák Pavel, Kamas
Pavel, Kaleta Miroslav
Dolní řada zleva: Jurča Luboš,
Hruška Patrik, Josef Landa (A tým)
František Foukal
18
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FOTBAL
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Tělovýchovná jednota Kelč, o.s.
srdečně zve na

SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN V KELČI,
který se uskuteční v sobotu 28.5.2016 od 10:00
v areálu fotbalového hřiště v Kelči.
Celodenní sportování se uskuteční v rámci 15 různých stanovišť
s odlišnými disciplínami, pro přátelská utkání nejmladších ročníků bude
vytyčena miniarena (5x5m).
Pestrý doprovodný program po celý den!
La Putyka zajistí bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky.
Srdečně zveme všechny malé i odrostlejší sportovce, kteří si budou chtít
zasportovat a oslavit tak s námi dětský den!
Sleduje www.fotbal-kelc.cz

Defenzivní boj – Kanárci remizovali s Prostřední Bečvou
Fotbalisté Kelče remizovali v defenzivně vedeném zápase s Prostřední Bečvou. Pro
svěřence Daniela Šuláka to byl předpolední zápas, doma by chtěli za týden přivítat
Bystřici pod Hostýnem. Naopak Prostřední Bečva sehrála poslední přípravné utkání.
Kelč – Prostřední Bečva 1:1
Branky: Martin Pastrnek – vlastní.
„Utkání splnilo účel. Soupeř nás svým důrazem a pohybem překvapil a nepustil nás
k naší ofenzivní hře. Dnes mohu být spokojený s defenzívou. Byl to boj ve středu
hřiště, Bečva byla po většinu utkání mírně lepší, nám snad patřil závěr, ale zrodila se
remíza,“ dodal k zápasu trenér Kelče Daniel Šulák.
„Souhlasím s kolegou. Branku jsme dali po prudké střele Ondryáše, kterou si soupeřův stoper srazil do branky. Dnes jsem spokojený s přístupem hráčů a hrou obrany,
kde dominoval navrátilec Kuba, hlavně ve hře hlavou a svým přehledem. Opět mne
mrzí pouze fakt, že si v kabině něco řekneme, ale stejně dostaneme hloupou branku
po špatném dostupování k hráči,“ doplnil trenér Prostřední Bečvy Zbyněk Jurajda.
Mgr. Martin Němec
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Přípravné utkání 12. 02. 2016
Lipník – Kelč 2-8 (0-4)
Branky: J. Machač 2, M. Pastrnek 2, Zichala 2, Škařupa, Žejdlík
sestava:
Kiza – Pastrnek R., Ignác, Pegy, Citron, Škařupa, Machač L., Pusina, Víťa, Machač J,
Pastrnek M. (Vadel, Práša,Pavlištík, Zichala, Žejlas I, Žejdlas II)
Přípravné utkání na půdě Lipníka jsme zvládli velmi dobře, soupeř měl v úvodu mírnou převahu, dostal se však pouze ke dvěma střelám z pravé strany. Od 15. minuty
jsme kontrolovali hru, dařila se nám kombinace a byli maximálně efektivní v zakončení. Do poločasu jsme čtyřikrát skórovali z toho dvakrát po standardních situacích. Ve druhém poločase jsme prostřídali, do hry se dostali také dva dorostenci,
z nichž Aleš Zichala dvakrát skóroval. Soupeř vstřelil dvě branky, z čehož jsme se
však oklepali a dokázali sami utkání kontrolovat a přidat další góly. Celkově přípravu
hodnotím pozitivně a to nejen výsledkově, ale i v přístupu a nasazení. Byl bych rád,
kbychom byli nohama na zemi a zápas nepřecenili.
Statistiky:
Pusina – počet přihrávek v první půli 17 x, dobré 13x, špatné 4x
Střely na branku – celý zápas 11:12
Daniel Šulák

HOKEJ - Do Kelče se vrátila doba bronzová
V létě roku 2015 jsme byli v Kelči překvapeni archeologickým nálezem z mladší
doby kamenné, jen o několik měsíců později, přesně v březnu 2016 se do Kelče vrátila doba bronzová. Říkáte si, že to není možné? Tak čtěte až do konce a dáte mi jistě
za pravdu. Na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí pokračovaly i po uzávěrce
březnového Zpravodaje tuhé vyřazovací boje amatérské hokejové ligy, v nichž si kelečští hokejisté vedli následovně:
2.semifinalový zápas play-off: Kelč – Milenov 1:7
Jestliže jsme si v prvním semifinálovém zápase zasloužili za předvedenou hru, za velmi solidní a disciplinovaný výkon vyhrát, což se nám bohužel nepodařilo, tak tento
zápas byl úplně jiný. Od samotného začátku byl soupeř lepší a my nenalezli recept na
překonání tvrdé, místy až zákeřné hry milenovských hokejistů. Čestnou branku našeho týmu střílí symbolicky náš suverénně nejlepší střelec Dalibor Plesník. Konečný
výsledek však plně odpovídá průběhu hry, byli jsme u všeho pozdě a nedokázali jsme
21
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to změnit. Na obhajobu titulu tak musíme letos zapomenout, čeká nás jen bitva o třetí příčku, což ovšem také není k zahození. Poté, co zmizí zklamání z tohoto zápasu,
to bereme jako velkou výzvu.
1.zápas o 3.místo: Kelč – Zděchov 6:2
Po předchozím tvrdém utkání jsme rychle doléčili šrámy a Mufův předzápasový
burcující povel zněl jasně: „Zděchov je sice vítěz letošní základní části, ale dnes vyhrajeme my“. Vjíždíme na led a oproti minulému zápasu nám v hledišti fandí čtyřnásobné množství fanoušků, které nechceme zklamat. A od začátku jsme skutečně
lepším a jednoznačně aktivnějším týmem. Hattrickem se blýskne Pavel Orel a když
po třech nezištných a přesných přihrávkách Petra Perutky další krásné góly střílí Jaroslav Orel, Tomáš Plesník a Marek Bocek, je o vítězi prvního zápasu rozhodnuto.
I tato série o 3. místo se hraje na 2 vítězné zápasy, takže první krok je úspěšně za
námi, ale musíme vyhrát ještě jednou.
2.zápas o 3.místo: Kelč – Zděchov 5:3
Po týdenní pauze, kterou vyplňujeme každodenním večerním dvouhodinovým tréninkem na ledě s následnou relaxací ve wellness centru, nastupujeme s maximální
koncentrací k zápasu, který snad ukončí naší letošní náročnou hokejovou sezónu.
S touto myšlenkou nastupujeme k zápasu a postupnými kroky plníme taktický pokyn našich trenérů, který zněl velmi jednoduše: „dát aspoň o jeden gól více než soupeř“. Od začátku zápasu jsme aktivnějším týmem, již v první minutě zahazujeme dvě
pěkné šance, ale přesto brzy vedeme 2:0, soupeř snižuje na rozdíl jednoho gólu, ale
to je vše, co dnes soupeři dovolíme. Snad jen snížení soupeře na 5:3 v závěru zápasu
mohlo malinko znervóznět naše věrné fanoušky, ale my v závěru s přehledem kombinujeme ve středním pásmu a čekáme na závěrečnou sirénu. Dva góly vsítil v tomto
zápase Tomáš Plesník, další góly přidávají Adam Lenomar, Jaroslav Orel a Dalibor
Plesník. Neskutečný „semafor“ v tomto zápase předvedl Sazínek, na kterém bylo nejen v tomto zápase, ale v celém play-off vidět velkou snahu ukončit letošní sezonu
úspěchem. Zápas končí a zástupce AHL předává našemu kapitánovi bronzový pohár
za třetí místo v letošním ročníku AHL. Takže VÍTEJ DOBO BRONZOVÁ!!!
PS: Náš sportovní manažer musí v dubnu dokončit řadu obtížných jednání a podepsat nové smlouvy s vyhlédnutými posilami na sezónu 2016/2017. Snad se mu to
podaří. My hráči si celý duben vyhrazujeme na dlouhé a zasloužené oslavy, ale již
první květnový týden označili naši trenéři jako začátek náročné suché letní přípravy.
Už teď se na to moc těšíme.
(SNH HC Kelč)
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RŮZNÉ

Program RC Slůně na duben 2016
• Pondělí 4.4.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Tvořivé dopoledne pro maminky – marcipánové ozdoby na dorty.
• Úterý 12.4.2016 v 9:00 hod. „Přišlo jaro se sluníčkem!“ - společně přivoláme
sluníčko, vyrobíme si ho z barevných stuh, budeme zpívat a tancovat s padákem.
• Pondělí 18.4.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Děti si
s maminkami vyrobí puzzle z pohlednic. Tipy kam s dětmi na výlet.
• Úterý 26.4.2016 v 9:00 hod. Beseda s p. P. Palátem na téma: Rodinný rozpočet
(jak na rodinný rozpočet, co ho ohrožuje, jak rodinný rozpočet zajistit, druhy
rezerv, jak neohrozit své finance).

INDIGOVÉ A KŘIŠŤÁLOVÉ DĚTI
seminář s Mgr. Renátou Cholevíkovou
25.4.2016 od 16:00 hod. v RC Slůně
Dnešní děti jsou odlišné – odvážnější, inteligentnější, intuitivnější, duchovnější
a v některých případech dokonce násilnější, než jakákoliv jiná generace, kterou jsme
dosud poznali. Je potřeba odlišného způsobu rodičovství a vzdělávání. Kdo jsou tyto
Indigové děti, jež se nyní hromadně rodí, jaké jsou zásady komunikace a přístupu
k těmto dětem? A jak poznám, že je moje dítě Indigové, nebo Kříšťálové? . . .
Vstupné 50,- Kč
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Velikonoční výstavka v Kelči
Ve dnech 5. – 6. března proběhla v Kulturním domě v Kelči už tradiční Velikonoční výstavka, kterou pořádal Denní stacionář Anděl Kelč ve spolupráci s městem Kelč.
Jako každým rokem, kromě nabízejících prodejců, kteří vystavovali své rukodělné
exponáty, jež si mohl každý návštěvník zakoupit, bylo na výstavě možné zhlédnout
také spoustu neprodejných vystavených předmětů, které mají nějakou souvislost
s Velikonocemi. Na výběru
a zapůjčení předmětů měla
velký podíl Hanka Šivicová,
za což ji velmi děkujeme.
Poděkování také patří paní
Daně Ovčačíkové, Magdě
Kubínové ,Patricii Volkové
a všem ostatním za přípravu
a pomoc při celém průběhu
akce.
Po celou dobu výstavky se návštěvníci mohli
občerstvit výborným jídlem a dobrůtkami,
které pro ně připravili pracovníci stacionáře
ve spolupráci se sponzory – Masný průmysl
Krásno, Mlékárna Bystřice pod Hostýnem
a Bartoňova pekárna Nový Jičín. Mohli si zakoupit i výrobky od našich klientů, kteří se
letos při jejich přípravě mimořádně snažili.
Po dobu výstavky zhlédli návštěvníci program, kde vystupovaly Pastelky z Kelče, děti
z Mateřské školky a Míša Jemelík ze Všechovic.
V soutěži o nejlepšího velikonočního beránka se na prvním místě umístila Kačenka
Křenkova z Kelče a druhé místo obsadila
Mateřská školka. Tímto gratulujeme a děkujeme za účast v soutěži.
Děkujeme také všem, kdo naši výstavku navštívili a tím podpořili naši práci.
Marta Leinertová, vedoucí DS Anděl Kelč
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Modelářské jaro
Chtěli bychom vám připomenout,že stále probíhá ve Val.Meziříčí na zámku Kinských výstava „Ocelové nebe nad Valašskem“.Řada trosek letadel připomíná vzdušné
boje. Modely kelečských modelářů doplňují tuto výstavu o modely letadel, která bojovala nad Valašskem.
GO MODELLING VÍDEŇ 2016
Poprvé jsme se zúčastnili velké zahraniční výstavy ve dnech
12. a 13. března 2016 v prostorách
Muzea vojenské historie ve Vídni. Stoly s modely byly umístěny
mezi stálými expozicemi muzea,
což zvyšovalo prestiž vystavených
modelů. K vidění byl např. automobil, ve kterém byl zavražděn
arcivévoda František Ferdinand d-Este i s chotí, jeho uniforma, řada
dobových zbraní a uniforem c.k., věž ponorky, houfnice 38cm vyrobená ve Škoda
Plzeň, modely rakousko-uherské flotily ve Středozemním moři. My jsme vystavovali průřez naší celou modelářskou tvorbou za poslední dva roky. Můžeme říct, že
tato nesoutěžní výstava udělala dobré jméno nejen nám modelářům, ale taky našemu
městu Kelč. Hned u našich stolů byla vitrína se slavnostními uniformami, epoletami
a vyznamenáními samotného
Františka Josefa I. Byla navázána řada kontaktů s našimi
i zahraničními vystavovateli
a prodejci. Celá tato výstava se
nacházela v prostorách Arzenálu, tj. komplex c.k. vojenských
historických budov. Jsme rádi,
že jsme byli pozváni na příští
rok a budeme tak moci opět
prezentovat naše nové modely.
Za modeláře Kelč
Miroslav Pajdla
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Taneční soubor Ruty Šuty Kelč
Plesová sezona 2016 pro náš taneční soubor začala až na konci ledna. Poslední dva
lednové víkendy jsme zatančili návštěvníkům plesu ve Vítonicích a Veřovicích.
V únoru nás čekala cesta na maturitní ples do Prostějova a hned druhý den na vystoupení ve Všechovicích.
Poslední víkendy plesové sezony jsme zamířili na tematické bály. Na country bále
v Kopřivnici, který se konal v katolickém domě, naše vystoupení sklidila velký úspěch.
Návštěvníci v dobových kostýmech byli z přehlídky tanců nadšení a nešetřili chválou.
Díky pozvání naší spřízněné taneční skupiny Kentucky z Nivnice jsme měli možnost
zatančit na country bále ve slovenské Skalici. 27. února jsme se z Kelče vypravili na
dlouhou cestu, na bál plný country nadšenců. Zatančili jsme při zvučení kapely Banjo
band Ivana Mládka, vrcholem večera plného tance bylo společné vystoupení s Kentucky, které jsme po dlouhé době oprášili. Plný sál, který byl jako vytržený z westernového filmu, nám nadšeně zatleskal. Následovala neplánovaná výuka tanců, noví line
dance tanečníci nás ani nechtěli pustit domů.
V březnu jsme opět začali nacvičovat nová vystoupení a trénovat na letní festivalovou
sezonu. O víkendu 4. - 5. března jsme absolvovali soustředění na line dance weekendu
v Jiříkovicích u Brna, odkud jsme si přivezli spoustu nových tanců, inspirací, ale hlavně elán k další práci na našich tanečních choreografiích. Čeká nás totiž mnoho dalších
akcí a vystoupení. V březnu je to na Plese Katedry žurnalistiky olomoucké univerzity,
v dubnu pak na předávání cen nejlepším sportovcům zlínského kraje v Otrokovicích,
blíží se letní country festivaly, ale také organizace našeho vlastního country bálu.
Děkuji tanečníkům za skvěle odvedenou práci na všech vystoupeních během plesové
sezony a těším se na další taneční zážitky s Vámi.
Veronika Hegarová, vedoucí tanečního souboru Ruty Šuty Kelč
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INZERCE

SKLENÁŘSTVÍ - RÁMOVÁNÍ
Hranická 321 * tel.: 573 034 031 * 736 438 * 739 614 138
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz * www.sklenarstvi.tym.cz
NABÍZÍME VEŠKERÉ SLUŽBY SPOJENÉ
SE SKLENÁŘSTVÍM A RÁMOVÁNÍM::
•
•
•
•
•
•
•
•

ZRCADLA X VITRÁŽE
SKLA – bezpečnostní, kalená
RÁMOVÁNÍ – clip rámy
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – kalené, bezpečnostní, s kováním
KUCH. SKLENĚNÉ OBKLADY - výběr z mnoha barev
DODÁVKY DO VĚTŠÍCH KOMPLEXŮ – zrcadla, bezp. skla, výlohy
AKVÁRIA, TERÁRIA
LEPENÍ bezpečnostních a reflexních fólií
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Kamenictví H A U E R

Loukov 16
Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 606 134 129, 608 279 814,
e-mail: hauer.tom@centrum.cz
www.kamenictvi-hauer.estranky.cz

Broušení pomníků
Sekání a zlacení písma
Zhotovení a renovace pomníků

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:

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

15l
30l
50l
1,5l

PET:
Polotmavý a světlý ležák 11°
sud:
15l
30l
50l
PET:
1,5l
Zapůjčení chlazení
Za sud může být účtována záloha

420,810,1 300,50,480,930,1 500,60,150,-

Otevírací doba: pátek od 16.00 do 18.00
Kontakt: 608 456 149, 773 669 547, Kelč 112 (budova JEDNOTY NA DOLINĚ)

CYKLOSERVIS
VIS
– Petr David
d
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 - osobně Kelč č. p. 100
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Prodáme naše pozemky
parcelních čísel 235/89, 235/90 – orná půda
a pozemek 2094/18- ostatní plocha v akt. území
Kelč – Nové Město dle listu vlastnictví číslo 693.
Případnou nabídku zašlete písemně na adresu:
Vlastislav Andrš,
Maxima Gorkého 722/45, 794 01 Krnov,
nebo telefonicky na číslo 607 116 532.
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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Jarmila Radová
František Hatlapatka
vice
Antonín Jiříček
65 let
Vlastimil Kleibl
Josef Chvatík
Marie Klabačková
70 let
Ludmila Pelcová
Oldřich Nehyba
Marie Klvaňová
Jarmila Porazilová
Josef Tvrdoň

Kelč
KomároKelč

Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Lhota
Němetice
Kelč
Kelč

75 let
Jaroslava Rolincová

Němetice

80 let
Jan Rušar

Kelč

82 let
Libuše Staňková

Kelč

84 let
Jiří Rolinc

Němetice

90 let
Anna Plesníková

Kelč

93 let
Ludmila Strnadlová
Marie Horáková

Kelč
Kelč

Narození
Martin Jurenka
Dominik Ressel

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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