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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ ze 47. zasedání Rady města Kelč dne 23.11.2016
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na provádění služby
„Zimní údržba komunikací - zimní období 2016/2017“ 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 pronájem a nájemní smlouvu k bytu č. 2 v domě č.p. 4 v Kelči
paní H. V., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
• Rada schvaluje pronájem a nájemní smlouvu k bytu č. 3 v domě č.p. 13 v Kelči panu T. F., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
• Rada schvaluje výpůjčku nebytových prostor v Hasičském domě v Kelči č.p.
241 – místnost 2.02 Tanečnímu souboru Ruty Šuty Kelč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o výpůjčce.
• Rada schvaluje proplacení 8 dnů nevyčerpané dovolené z roku 2015 starostovi Ing. Karlu Davidovi.
• Rada bere na vědomí cenové oznámení Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
Jasenická 1106, Vsetín o schválené ceně vodného a stočného pro rok 2017.
• Rada schvaluje Smlouvu o provádění servisních prací na vozidle IVECO
DAILY se společností AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby VACULA Silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 na
akci „Stavební úpravy místní komunikace Sázany v Kelči“ a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku smlouvy.
• Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky č. 1 v domě
č.p. 4 v Kelči a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ z 48. zasedání Rady města Kelč dne 28.11.2016
• Rada schvaluje smlouvy o právu k provedení stavby „Chodník podél silnice III/4395, silnice III/43911 v obci Němetice“ na pozemcích p.č. 677/1, 677/9
a 682/1 v k.ú. Němetice s vlastníkem – Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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• Rada souhlasí s veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby „Kelčsklad zemědělských produktů“ na pozemcích p.č. 1910/2, 1910/4, 1910/5, 1910/6,
1910/7, 1910/8, 2166 a 2167 v k.ú. Kelč Nové Město, stavebník KELEČSKO, a.s.,
Kelč 269, 756 43 Kelč.

USNESENÍ z 49. zasedání Rady města Kelč dne 12.12.2016.
• Rada schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
kanalizačního řádu dešťové a splaškové kanalizace v rámci stavby „Lokalita pro
zástavbu rodinných domů Kelč - Bystřická“ k pozemkům p.č. 314/75, 314/76,
314/77 a 314/78 v k.ú. Kelč-Staré Město s kupujícími těchto pozemků a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv.

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ze dne 16.12.2016
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
• Zastupitelstvo schvaluje financování akce „Chodník podél silnice III/4395, silnice III/43911 v obci Němetice“ z vlastních zdrojů ve výši 500.000,- Kč jako výdaje
rozpočtu města Kelč na rok 2017.
• Zastupitelstvo schvaluje financování akce „Chodník podél silnice III/4395, silnice III/43911 v obci Němetice“ v případě přidělení příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2017, jako příspěvek z rozpočtu
SFDI ve výši 1 174.000,- Kč, jako příjmu a výdaji rozpočtu města Kelč na rok 2017.
• Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci mezi obcí Kunovice a městem
Kelč o spolupráci při realizaci projektu „Cyklostezka Kunovice - Kelč“ a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje změnu katastrální hranice v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunovice s k.ú. Lhota u Kelče dle předloženého návrhu.
• Zastupitelstvo schvaluje změnu katastrální hranice v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunovice s k.ú. Kelč-Staré Město dle předloženého návrhu.
• Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci „Pasportu komunikací“ města Kelč
k 30.11.2016 dle předloženého návrhu.
• Zastupitelstvo schvaluje změnu svého usnesení č. 118/13 ze dne 24.11.2016 v části schválení prodeje pozemku p.č. 314/82 D., Kelč a M. P., Opava tak, že kupující
tohoto pozemku je M. P., Opava.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2016 – rozpočtové
opatření č. 8/2016.
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Platby v roce 2017
 Poplatek za odpad: (OZV č. 3/2012) - splatnost do 30. 6. 2017
Částka činí 480 Kč na osobu a rok.
 Poplatek za psa: (OZV č. 2/2011). – splatnost do 30. 6. 2017
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)
Systém výběru poplatků a nájmů:
Do každé domácnosti budou koncem měsíce ledna zaslány složenky se stanoveným poplatkem (odpad, pes) dle evidence k 1. 1. 2017. 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 středy 1. 2. 2017

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet
(vyhnete se tak nepříjemnému čekání ve frontě).

Pokladna
Pondělí 8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin
Středa 8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin
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INFORMACE PRO SPOLKY:
Termín pro podání žádosti o finanční příspěvek na činnost spolků
v roce 2017 je do 31. 1. 2017. 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.

Statistika počtu obyvatel za rok 2016
Město Kelč - stav k 31.12.2016
Obec
počet celkem
Kelč
2002
Babice
111
Komárovice
152
Lhota
134
Němetice
260
Celkem
2659

Z toho: mužů
1020
52
76
71
125
1344

Z toho: žen
982
59
76
63
135
1315

Z toho: mužů
20
13
17
29

Z toho : žen
9
11
31
40

Události 2016
Narození
Úmrtí
Přistěhování
Odstěhovani
Sňatky

Celkem
29
24
48
69
16

Demografický vývoj za 5 let
celkem obyvatel
2665
2660
2656
2658
2659

Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Nový rok přivítáme s dětmi v mateřské škole v úterý 3. ledna 2017 a zavzpomínáme na kouzelný čas
Vánoc. Rodiče se mohou celý rok těšit z kalendáře,
který jsme pro ně s dětmi v průběhu podzimu vyrobili. 4. ledna k nám zavítá Hodonínské divadlo
s pohádkou „Zvířátka jdou do školy“. Děti čeká
veselý a napínavý příběh o kamarádech, u kterého budou moct vstupovat do děje. 5. ledna budou
chodit „Tři králové“ po školce. Nejstarší předškoláci
zahrají mladším dětem Vánoční pohádku, kterou
se s paními učitelkami naučily. 6. ledna všichni společně navštívíme Kostel svatého
Petra a Pavla v Kelči, kde se děti podívají na výstavu Betlémů a zazpívají koledy.
Po velmi vydařeném loňském 1. ročníku je tady opět Lyžařský kurz pro děti. Pokud
nám nasněží v alespoň v 1 z následujících termínů (9. 1. – 13. 1. / 16. 1. – 20. 1.),
budeme se těšit na každodenní lyžovačku v Tošovicích - spolu s Občanským sdružením Eskymák sports. Kurz proběhne v 5 po sobě jdoucích půldnech (pondělí pátek), v celkovém rozsahu 12, 5 hodin. Hry na sněhu nám přináší inspiraci i pro
zimní výtvarnou činnost, která radost dětí ze zimy ještě zdvojnásobí. Vyrábíme
papírové koule, kreslíme, stavíme sněhuláky a také malujeme obrázky ve sněhu.
V průběhu ledna začne naše mateřská škola žít přípravami na DĚTSKÝ KARNEVAL, který má v Kelči dlouholetou tradici. S organizací této akce nám každým
rokem pomáhá Sdružení rodičů, které s mateřskou školou úzce spolupracuje. Také
letos osloví zaměstnanci MŠ a zástupci z řad rodičů místní podnikatele s žádostmi
o sponzorské dary, díky nimž se vždy karneval těšil velké spokojenosti dětí. Všem
děkujeme a srdečně vás zveme. Přijďte se s námi pobavit. Kulturní dům v Kelči
se v pohádkový svět změní s klaunem HOPSALÍNEM v sobotu 28. ledna. (bližší
informace na plakátech).
Zabezpečit školská zařízení je prioritou ČŠI. I my jsme se rozhodli pro nové moderní řešení zabezpečení vstupu do MŠ. Celodenní uzavření vstupů je nevyhnutelnou nutností. Od ledna 2017 bude nainstalován bezpečnostní systém „SAFY
Bezpečná školka“. Identifikace uživatele bude probíhat pomocí otisku prstu. Každý
rodič, či oprávněná osoba tak získá vlastní přístup (klíč) v podobě otisku prstu,
který nelze zapomenout, ztratit, zneužít a je vždy při ruce.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
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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 46. ročníku zní „Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století. Do školního kola se přihlásilo 9 žáků, 8 osmáků
a 1 deváťák. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Kateřina Hermanová z 8.A, 2. místo patřilo Kateřině Vozákové (9.třída) a na 3. místě se umístila Blanka Chvatíková z 8.A.
Náročnost této soutěže je vysoká už od školního kola a soutěžící určitě nevystačí
jen se školními dějepisnými znalostmi. Letošní výkony žáků nestačily na postup do
okresního kola této soutěže.
Příklad úkolů Dějepisné olympiády:
Úkol č. 3
Vzpomenete si například, jak se jmenovaly mince a první papírové bankovky zavedené právě Marií Terezií? V době Marie Terezie platily kovové mince, např.
(t)________________________ a (z)___________________________, ale byly
zavedeny také první papírové peníze, tzv. _______________________________.
Úkol č. 16
Dvě z nových nařízení Marie Terezie charakterizuje tento příklad: Jan Novák, Malá
Lhota č.p. 47. Uveď, o která dvě nařízení šlo.
Výsledky Olympiády z českého jazyka budou uvedeny v dalším čísle Zpravodaje.

Mikulášská a čertovská návštěva
V pondělí 5. 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. Už loni jsme museli usměrňovat řádění čertovské bandy, takže letos, dříve
než jsme povolili mikulášskou návštěvu tříd, museli jsme se s nejstaršími žáky domluvit přesně na podmínkách, za jakých bude tato akce probíhat. Nebylo to úplně
jednoduché, neboť žáci hájili „to své“, ale nakonec došlo k dohodě a výsledek byl nakonec bezvadný. Mikuláš byl důstojný, nejen proto, že měřil asi 2 metry , ale také
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proto, že pronášel k mladším dětem „vážná“ slova a měl na ně také požadavky, např.
v podobě básniček nebo písniček, andělé byli krásní a něžní, i ti mužského pohlaví,
a čerti se chovali spíše umírněně. Přesto došlo mezi dětmi i na slzičky a strach, který
ale rychle zmizel, když se mezi dětmi objevili andělé s košíky plnými sladkostí.

Vánoční jarmark
Ve středu 7. 12. 2016 se u nás ve škole konal Vánoční jarmark. Žáci jednotlivých tříd
si za pomocí paní učitelek i rodičů připravili prodejní výstavu svých vlastnoručně
zhotovených výrobků. K vidění tu byla spousta zajímavých nápadů. Děti se snažily
vyrobit co nejoriginálnější věci, aby právě jejich nápady přilákaly co nejvíce návštěvníků a nakupujících.
Rodiče a všichni, kteří v tento den navštívili školu, si mohli koupit adventní věnce,
svícny malé i větší, různé druhy vánočních ozdob, vánoční přání, gelové a jiné svíčky, perníčky a různé druhy cukroví, ozdobné kamínky a spoustu jiných nápaditých
věcí. Příjemnou atmosféru doplňovalo občerstvení, které pro toto odpoledne zajistili
v podobě kávy, čaje, punče, cukroví, domácího jablečného dortu, chlebíčků, chuťovek atd. žáci 9. třídy. Nejen v prostorách školní jídelny to dýchalo vánoční atmosférou. Také ve školní družině se „vánočně“ tvořilo a zájem byl velký, např. o zhotovení
vlastní vánoční baňky. Akce se velmi zdařila, děkujeme všem rodičům a dalším hostům, kteří se přišli podívat a nakoupit dětské výrobky. Za utržené peníze si děti ve
svých třídách dopřejí určitě něco hodně hezkého, zajímavého a potřebného.

Turnaje v miniházené
Už druhým rokem se se žáky 1. stupně (2. a 5. ročník) účastníme turnaje v miniházené, tz,. Podhostýnské ligy.
Pořadatelem akce je HK Bystřice pod Hostýnem a místem konání Sportovní hala
v Bystřici. V pondělí 5. prosince sehráli své zápasy naši páťáci, a to kluci a holky
zvlášť, systémem „každý s každým“, celkem tedy pět zápasů. Vzhledem k tomu, že
naši žáci absolvovali pouze několik instruktážních tréninků v miniházené, odpovídá
tomu i konečný výsledek, a to 5. místo družstva Ďáblic (z celkového počtu 6 družstev) a 6. místo pro Zombíky (taktéž 6 družstev).
V úterý si pak hru na turnaji vyzkoušeli druháci, jejich příprava byla obdobná jako
u páťáků, ale herní nadšení bylo velké. Družstva Borců a Modrých draků hrála vždy
ve skupině 4 zápasy. Výsledkem turnaje bylo 6. místo Borců a 8. místo Modrých
draků.
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Vypouštění balónků
Vánoce a psaní Ježíškovi. Věc, která v předvánočním období neodmyslitelně patřila a patří téměř do každé rodiny. Projekt Český Ježíšek existuje již desátým rokem
a jeho cílem je udržet v povědomí dětí i jejich rodin národní zvyky a tradice. Tou
největší tradicí je pak samozřejmě psaní Ježíškovi. Společnost Agency Je5 přišla před
lety s nápadem vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi a my se k této akci letos také
přihlásili. Setkání se konalo v pátek 9. prosince u Kulturního domu v Kelči a všichni
zúčastnění na pokyn z rádia Impuls v 15.15 hodin vypustili své balónky s přáníčky
Ježíškovi. Bylo jich téměř 450. Jsme rádi, že si rodiče, děti i ostatní udělali v pátek čas
a přišli tuto akci podpořit.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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SPORT

FBC Orel Kelč
si vás dovoluje pozvat na autobusový zájezd do Zlína na finálový turnaj mužů a žen
Poháru České pojišťovny ve florbalu, který se koná 17.ledna 2017 od 17:00hod v hale
Euronics (pod zimním stadionem). Zájemci se mohou hlásit na e-mail: maslanova.
pavla@seznam.cz, do zprávy napište jméno a počet zájemců. Vstupenky na místě za
100 Kč. Doprava pro zájemce zdarma, poveze nás pan Marek Pajdla z Kelče.
Tento finálový zápas je v úterý, nicméně v tomto období již má škola známky na pololetí uzavřeny, tak by nemělo vadit vzít i děti. Bližší informace na našich stránkách
www.fbcorelkelc.cz. Srdečně zveme fanoušky florbalu na skvělý zážitek ze špičkového florbalového utkání.

FBC Orel Kelč – ohlédnutí za polovinou sezony
Naše týmy elévů, mladších žáků a žákyň mají za sebou polovinu sezony. Začátek vypadal nadějně, všichni hráči se účastnili turnajů a „jeli“ jsme na vítězné vlně. Pak se
ovšem projevila kelečská bolest, což je velké množství omluvenek. Na turnaje odjíždíme v malém počtu hráčů a dvakrát se hráči nesešli vůbec. Výsledkem jsou prohry
i se slabšími týmy, které bychom v plném počtu poráželi. Jsme nuceni odhlásit ze
soutěže elévy, kterých, díky odchodům hráčů a hráček, je málo, abychom alespoň
dohráli soutěž mladších žáků. U mladších žákyň je situace ještě horší, z jedenácti
hráček, které vloni hrály, zůstaly pouze čtyři!! Naštěstí nám vyšli vstříc funkcionáři
TJ Laufen Znojmo a „půjčují“ nám hráčky na hostování. Je škoda, že za Kelč musí
hrát cizí hráčky.
V lednu pořádáme dva domácí turnaje mladších žákyň, a to v neděli 22. 1. a 29. 1.
vždy od 10:00hod. Srdečně vás zveme, přijďte se podívat, jestli by vaší dceři neslušel
žlutý dres a florbalka nebo brankářská výstroj. Pro děvčata z řad diváků budou připraveny soutěže o zajímavé ceny.
René Hegar
Orel jednota Kelč
přeje všem lidem hodně zdraví do nového roku 2017. Našim
hráčům a tanečníkům přejeme hodně úspěchů v roce 2017.
Rada Orla jednoty Kelč.
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Amatér Komárovice – futsalový tým
Na podzim vstoupil futsalový tým Amatér Komárovice do své 26. sezony. A tým působí druhou sezonu v Krajském přeboru Moravskoslezského kraje a B tým v okresní
soutěži Vsetín.
A tým a jeho výsledky:
1. a 2. kolo
Amatér: PSV Frenštát 4:1 (1:1) (Škařupa P. 2x, Hrdlička A., Lasovský L.)
Po vyrovnaném poločase jsme po druhé brance dostali zápas pod kontrolu.
Amatér: Shooters Bolatice 7:4 (2:0) ( Hrdlička 2x, Kubín 2x, Škařupa P., Foukal, Lasovský L.) Loňský vítěz na nás vletěl, se štěstím jsme přečkali drtivý tlak soupeře, pak jsme
zahrozili několika brejky a soupeř znejistěl. V druhé polovině jsme proměňovali šance
a zaslouženě vyhráli. V obou zápasech podal výborný výkon v brance Josef Landa.
3. a 4. kolo
Amatér: Tornádo Nový Jičín 4:7 ( 2:4) (Hrdlička 2x, Škařupa P., Vedral)
Kvalitní Tornádo využilo našich školáckých chyb.
Amatér: NO Krnov 5:9 (0:6) (Hrdlička 2x, Škařupa P, Vedral, Plesník O.)
Tři rychlé góly a poločas 0:6 vypovídá za vše. V druhé polovině jsme se zvedli, snížili
na 3:6, ale sedmý gól soupeře definitivně rozhodl.
5. a 6. kolo
Amatér: Medvědi Malé Hoštice 5:5 (3:2) ( Ferenc 3x, Lasovský M., Foukal)
Hra Mědvědů nám příliš nesvědčí, byl to dobrý zápas z obou stran, soupeř stále
dotahoval.
Amatér: G. T. Trojanovice 6:3 (1:0) (Hrdlička 2x, Jurča 2x, Ferenc, Foukal)
Nováček soutěže má hru založenou na úporné obraně a brejcích, neustále jsme si
drželi tříbrankový odstup.
7. a 8. kolo
Amatér: Edison Ostrava 4:6 (3:1) ( Lasovský M. 3x, Hrdlička)
I když jsme vedli 3:0, soupeř nerezignoval a prokázal svou kvalitu. Zápas byl hrán ve
vysokém tempu, doplatili jsme na malý počet hráčů.
Amatér: Globtec Ostrava 7:6 (3:4) (Hrdlička 3x, Lasovský M. 2x, Kubín, Lasovský L.)
S posledním týmem tabulky jsme se neustále přetahovali o vedení. Zápas ukázal, že
v soutěži není lehký soupeř.
14
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9. a 10. kolo
Amatér: Tornádo Nový Jičín 3:8 (2:2) (Lasovský M. 3x, Hrdlička 2x, Škařupa P. 2x,
Lasovský L.)
V tomto zápase jsme měli hru ve své moci, soupeř hrozil rychlými brejky, které proměňoval. Za stavu 4 :3 soupeř při snaze vyrovnat přestal bránit a toho jsme využili
a navyšovali skóre.
Amatér: NO Krnov 9:2 (4:1) (Hrdlička 3x, Lasovský M. 2x, Foukal 2x, Škařupa P.,
Škařupa M.)
Nepříjemný Krnov vedl od páté minuty našim vlastním gólem, ale během pěti minut jsme skóre otočili na 4:1 a zápas měli pod kontrolou, spoustu šanci jsme ještě
neproměnili.
Po těchto deseti kolech držíme 3. místo.
B tým a jeho výsledky:
1. a 2. kolo
Amatér B: Torpex Rožnov 5:5 (4:2) (Hruška 4x, Juršťák)
5 statečných, kteří nastoupili v tomto dvoukole, neprodali kůži lacino, stále jsme vedli, ale postupně nám docházely síly. Torpex vyrovnal se štěstím těsně před koncem.
Amatér B: Křen Frenštát 3:4 (1:2) (Foukal 3x)
Také v tomto zápase kluci bojovali ze všech sil. Vítězný gól vstřelil Křen 2 minuty
před koncem.
3. a 4. kolo
Amatér B: Jethro Zašová 7:2 (0:0) (Pitun 3x, Landa, Vedral, Hruška, Lasovský L.)
Jethro byl těžký soupeř, do 35. minuty to byl vyrovnaný zápas, po vedení o dvě branky jsme nakonec zvítězili.
Amatér B: Regmont B 6:2 (4:0) ( Vedral 2x, Landa, Lasovský L.)
Po rychlém vedení jsme zápas kontrolovali, soupeř hrozil hlavně střílením z dálky.
5. a 6. kolo
Amatér B: HSK Huslenky 4:1 (3:0) (Lasovský L, Hruška, Pitrun, Landa)
Poctivá obrana soupeře nás téměř nepouštěla do šancí. Střely, které prošly, gólman
likvidoval.
Amatér B: Torpex Rožnov 3:3 (3:0) (Lasovský L., Juršťák, Landa)
Ani vedení 3:0 neznamenalo 3 body, soupeř po nadšeném výkonu proměnil dvě
dorážky a střela přes hráče znamenala remízu.
František Foukal
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RŮZNÉ

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program leden:
* Úterý 10.1.2017 od 9:00 hod. „Zima je, zima je, cestička bílá je“ - zatancujeme
si s šátky: „Tanec sněhových vloček“ – taneční improvizace na hudbu. Vyrobíme si
královskou korunu a vločky.
* Pondělí 16.1.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“. „ Sněhulák“
- naučíme se říkanku : Sněhulák to je pán. A jednoho papírového si vyrobíme.
* Úterý 21.1.2014 od 9:00 hod. „Paleček a jeho kamarádi“ – budeme si vyprávět pohádku, společně si zazpíváme ukazovačku: „Palec začíná“ a ozdobíme si papírové
rukavice.
* Pondělí 30.1.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“. „Zvířata
v zimě“ - povíme si, co dělají zvířátka v zimě a vyrobíme si budku s ptáčkem.
Pátek 6.1.2017 - pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Bc. Veronika Mlčáková
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Charitativní sbírka a koncert v Loukově
Vážení a milí,
děkuji vám všem za to, že i letos byl opět sál zaplněn a že díky vaší úžasné energii
mám spousty sil k další práci.
Z vybraných peněžních prostředků z loňské sbírky (2015) byly zakoupeny kity (diagnostické soupravy) na specializovanou laboratorní diagnostiku nádorových onemocnění, které umožňují podávání cílené, individuálně zaměřené, personalizované
léčby zhoubných nádorů u dětí, což je situace, kterou ještě u dětí zdravotní pojišťovny nehradí.
V roce 2016 se celkem vybralo krásných 162.420 Kč a u vás v obci jste přispěli částkou 6.671 Kč.
Jsem ráda, že na koncertě byl přítomen tatínek Kubíčka Stříteského a mohla jsem
mu předat 40.000 Kč. Doufám, že Kubíčkovi přinesou štěstí a pomohou v léčbě.
Takže na dětskou onkologii se 16. 12. 2016 odvezlo 122.420 Kč. Jejich využití se opět
dozvíte na dalším koncertě, který bude 16. 12. 2017 opět od 15 hod. v KD v Loukově.
Přeji vám všem krásný vstup do roku 2017
s úctou a láskou Pavlína Blahová
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Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč informuje
1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
• 15. ledna 2017 – neděle od 9:00 - 10:30
• 17. února 2017 – pátek od 16:00 - 17:30
• 5. března 2017 – neděle od 9:00 - 10:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek na webových stránkách Města Kelč nebo
ve vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Kurz pro získání prvního rybářského lístku (pro děti i dospělé):
Písemnou přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 20.ledna 2017 na adresu: Český
rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč, 756 43 Kelč.
Přihláška musí obsahovat jméno, datum narození, bydliště a telefonní číslo (doporučujeme uvést i emailovou adresu). Do kurzu se mohou přihlásit děti, které v roce
2017 oslaví minimálně 8. narozeniny. Kurz proběhne během února a března 2017.
Termín zahájení kurzu bude všem zájemcům sdělen písemně. Upozornění: kurz
proběhne jen v případě dostatečného počtu uchazečů.
Pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti po celý rok 2017 přeje
Jaroslav Orel

Vánoční výstavka v Kelči
Ve dnech 26. a 27. listopadu proběhla v kelečském kulturním domě Vánoční výstavka s jarmarkem, kterou pořádal Denní stacionář Anděl Kelč.
Chtěli bychom velmi poděkovat našim sponzorům MP KRÁSNO a Bartoňově pekárně Nový Jičín.
Také bychom chtěli vyslovit velké díky za stěžejní myšlenku slečně Hance Šivicové,
která byla autorkou tematického zaměření celé výstavky a také se aktivně podílela
na její realizaci. Moc také děkujeme za zapůjčení vystavovaných věcí rodině Zábranských, Pitrunových a Patrice Volkové z Kelče. Velké vyřezávané sochy zapůjčila rodina Hrabovských z Kladerub, které také patří poděkování.
Velké díky patří i všem zaměstnancům Denního stacionáře, kteří se postarali o výborné pohoštění pro všechny návštěvníky, jichž bylo letos opravdu hodně. Velice
nás potěšila i návštěva pana starosty z Valašského Meziříčí – pana Roberta Stržínka.
Marta Leinertová a Anna Hlavicová
18

leden 2017

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Druhé rozsvícení vánočního stromečku v Komárovicích
Rok se s rokem sešel a o návštěvu se k nám do Komárovic hlásil Mikuláš se svou celou družinou. Přihlásil se, že by nás rád navštívil v sobotu 3. prosince.
My jsme jeho návštěvu již podruhé spojili s veřejným
slavnostním rozsvícením vánočního stromečku, který
stojí tradičně u hasičské zbrojnice. Samotná akce začala v 16.30 srazem u brány zemědělského družstva,
odkud se účastníci s lucerničkami a jinými světýlky
vydali průvodem k vánočnímu stromečku, aby donesli světlo k rozsvícení našeho obecního stromečku. Poté
došlo k rozsvícení stromečku a následovala mikulášská nadílka. Samotná akce proběhla za poměrně hojné
účasti většiny občanů Komárovic, kteří se sešli a mohli
si v duchu vánoční atmosféry popovídat u svařáku a taky čerstvého bramboráku.
Hojná účast nás velice potěšila. Jediné, co nám možná chybělo, bylo alespoň trošku sněhu, který by dodal naprosté kouzlo Vánoc. Doufám, že zrealizujeme i třetí
a pak čtvrté rozsvícení a opravdu se z toho stane tradice Komárovic. Tímto bych
ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na realizaci toho podvečeru. Celá akce byla
pořádána ve spolupráci SDH a Osadního výboru Komárovic.
Eva Foukalová
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INZERCE

TRUHLÁŘSTVÍ ZIMÁK BABICE
„Jsme tu stále pro vás.“
tel.: 776 554 243
email: truhlarstvizimak@seznam.cz
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SKLENÁŘSTVÍ RÁMOVÁNÍ
Hranická 321, Valašské Meziříčí * tel.: 573 034 031
736 438 026 * 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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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Roman Večeřa

Josef Neradil

Alexandr Chadalík

Zdeňka Ryšková

Vlastimil Valuch

Jaromír Plesník

Jaroslav Ovčáčík

Zdenka Orlová

Jaroslav Klabačka

Marie Novosadová

Zdeněk Porazil

Jan Kohn

Bohumil Kopečný

Jan Vaculík

Ferdinand Hradil

Marie Jiříčková

Marie Kubešová

Anna Pavlíková

Narození
Eliška Trčková

Kelč

Jonáš Koleček

Kelč

Matouš Zima

Kelč

Úmrtí
Ludmila Smahlová

70 let Komárovice

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 koncerty

Foto: Svatopluk Hýža
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