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Lyžařský kurz Tošovice - 1. - 6. třída ZŠ Kelč

Lyžařský kurz Tošovice MŠ Kelč
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 50. zasedání Rady města Kelč dne 19.12.2016
• Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. sml.
VaK/42/16/43/01088 v rámci stavby „Rozšíření vodovodu Kelč“ k pozemkům p.č. 314/36, 314/56, 318, 319 a 1313 v k.ú. Kelč-Staré Město se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. sml.
VaK/42/16/43/01105 v rámci stavby „Oprava kanalizace Kelč Pod Farou“
k pozemkům p.č. 162/1 a 2023/11 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 vyhlašuje záměr směny pozemků p.č. 1303, 1430/2, 1752, 1753/33, 1749,
1954/20, 1957/9, 1957/11, 1954/22, 1954/21, st. 437/2, 2187, 2192, 1954/12,
2095/15, 2095/13, st. 472/1, st. 473/2, 1751 a 1753/1 v k.ú. Kelč-Nové Město
a p.č. 82/2, 460 a 83/7 v k.ú. Komárovice.
• Rada vyhlašuje záměr převodu pozemku p.č. 175/5 a částí pozemků p.č.
175/1, 175/4 a 606/1 v k.ú. Babice u Kelče podle geometrického plánu č. 821/2016 ze dne 4.7.2016 zhotovitel Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00
Brno.
• Rada bere na vědomí zprávu „Vyhodnocení systému náležité péče hospodářského subjektu Města Kelč uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené
na pozemcích města Kelč“ k datu 10.12.2016.
• Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelům příspěvkových organizací Základní školy Kelč a Mateřské školy Kelč z finančních prostředků škol za II.
pololetí 2016 dle provedených hodnocení.
• Rada bere na vědomí Výroční právu o činnosti Základní školy v Kelči ve
školním roce 2015/2016.
• Rada schvaluje uzavření smlouvy na dodávku silové elektřiny pro Město Kelč
se společností Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00
Praha 4, IČ: 24128376 dle předložené cenové nabídky a pověřuje starostu
jejím podpisem.
• Rada schvaluje cenovou nabídku na výrobu a montáž jevištní technologie do
Kulturního domu v Kelči od společnosti EST Stage Technology, a.s., Komen3
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ského 427, Újezd u Brna a pověřuje starostu objednáním technologie dle 2.
varianty.
• Rada bere na vědomí technickoekonomickou studii „Odkanalizování obcí
Babice a Lhota, TES“ zpracovanou společností Voding Hranice, s.r.o., Zborovská 583, Hranice.
• Rada schvaluje smlouvy č. 16_SOP_01_4121246228, č. 4121246235 č.
4121246237, 4121246243, 4121246246 a 4121246251o připojení odběrných
míst v domě č.p. 214 v Kelči k distribuční soustavě NN se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Kelč dne 30.12.2016
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 – rozpočtové opatření č. 9/2016 dle
předloženého návrhu.

Finanční úřad pro Zlínský kraj
územní pracoviště ve Valašském Meziříčí
Ve dnech 13. 3. a 20. 3. 2017
v době od 8 do 11 hodin a od 12:30 do 16 hodin
budou občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů,
poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Místo: Městský úřad v Kelči, 1. patro, dveře č.108
Ing. Jiří Sobek, ředitel sekce

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2017:
Cena v Kč/m3
Vodné
Stočné
Vodné + stočné

Bez DPH
39,70
29,40
69,10

Včetně 15% DPH
45,66
33,81
79,47

Cena vodného i stočného pro rok 2017 zůstává ve stejné výši jako v roce 2016.
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Správa hřbitova – informace
Upozorňuji na některé body ve smlouvě o nájmu hrobového místa v Kelči, na které je
potřeba brát zřetel:
ULOŽENÍ POZŮSTATKŮ
II/3
Budou-li do hrobu uloženy lidské pozůstatky v průběhu platné nájemní smlouvy tak,
že doba do konce sjednaného nájmu bude kratší než nově stanovená tlecí doba, je nájemce povinen sjednat prodloužení platnosti nájemní smlouvy a doplnit nájemné
a za služby s tím spojené na celou dobu tlecí, nebo se účastníci dohodnou na sjednání nové nájemní smlouvy a vrácení provedené úhrady za nevyčerpanou úhradu
ze smlouvy původní. Obdobně se postupuje i při uložení lidských pozůstatků
do hrobky, kde tlecí doba stanovena není.
Pozn.: Smlouva je většinou sjednána na dobu 10 let. Tlecí doba na pohřebišti v Kelči je
15 let. Proto v případě uložení lidských pozůstatků do hrobu je nutné sjednat prodloužení smlouvy.
ZMĚNY:
IV/4
Bezodkladně a prokazatelně oznámit správci všechny změny právních skutečností, které
se udaly za trvání platnosti této smlouvy ve vztahu k pronajatému hrobovému místu,
hrobce či hrobového zařízení, nebo se dotýkají osoby nájemce, nebo jeho právního nástupce či vlastníka hrobového zařízení či hrobky. Zřídit podnájem k hrobovému místu
není dovoleno.
URNA:
IV/6
Zpopelněné lidské ostatky (urnu) lze na hřbitově uložit za podmínek stanovených Řádem a s předchozím souhlasem správce.
Pozn.: Je nutné informovat správce hřbitova o uložení urny.
Bc. Martina Schybolová

Sběrný dvůr Kelč
bude z provozních důvodů uzavřen:
1. února 2017

4. února 2017

18. února 2017 25. února 2017
Lubomír Pavelka, odpovědná osoba
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Svoz odpadu
plasty – 8. 2. 2017

Městská knihovna
pátek 3. 2. 2017,
13. – 17. 2. 2017
zavřeno

WEB okénko:
Nová aplikace do mobilu „V OBRAZE“
Představujeme naší novou službu pro občany a návštěvníky našeho města.
Chcete být informování o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z města ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu našeho města, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
• kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Více informací na www.kelc.cz – ikona vpravo na titulní straně V OBBRAZE –
nebo vlevo v rubrice Mobilní aplikace.
6
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PLÁN AKCÍ v Kelči na rok 2017
(akce známé k 15. 1. 2017)
BŘEZEN
2. 3. Kavárna
10. 3. Koncert ZUŠ Alfréda Radoka VM
11. 3. Myslivecké odpoledne
18. 3. Vítání občánků – na radnici
18. – 19. 3. Velikonoční výstava – (OS Anděl)
30. 3. Zámecké vázání – OU Kelč

ČERVENEC
5. 7. Výstava psů
15. 7. Němetický country fest
příměstský tábor
Dračí lodě
SRPEN
26. 8. K3 – Kelečský triatlon
27. 8. Myslivecké sportovní odpoledne
příměstský tábor
ZÁŘÍ
7. 9. Kavárnička
22. 9. Pohádkový les - Skauti
29. 9. Svatováclavské odpoledne

DUBEN
6. 4. Kavárna
13. 3. Jarní tvoření - Velikonoční
28. 4. Slet čarodějnic (Město + MŠ)
29. - 30. 4. Výstava modelů (modeláři Kelč)

ŘÍJEN
5. 10. Kavárna + Dýňobraní
14. 10. ParaAkademie – OS Anděl
21. 10. Divadlo Devítka – divadelní hra
MAYDAY
27. 10. Lampionový průvod

KVĚTEN
4. 5. Kavárna
12. – 15. 5. Výstava loveckých trofejí – MS
Kelečsko
14. 5. Mistříňanka – program v rámci výstavy trofejí
13. 5. Historická vozidla – náměstí Kelč
27. 5. Rybářské závody
27. 5. Sportovní den – TJ Kelč
28. 5. Kácení máje (skauti)
31. 5. Dětský den – MŠ Kelč

LISTOPAD
2. 11. Kavárna
3. 11. Dušičková noc - Skauti
9. 11. Setkání s důchodci
25. – 26. 11. Vánoční výstava - OS Anděl
PROSINEC
2. 12. Vánoční sobota na náměstí v Kelči
3. 12. Mikulášská pohádka
5. 12. Mikuláš
7. 12. Vánoční tvoření
14. 12. Kavárnička – vánoční
16. 12. Charitativní koncert v Loukově
24. 12. Živý betlém

ČERVEN
1. 6. Kavárnička
9. 6. Závěrečné taneční – ZŠ Kelč
4. 6. Dětský den - OS Anděl
22. 6. MŠ – pasování na školáky
24. – 25. 6. Slavnosti města
7
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Zima je tu, vločky tiše padají na zem a přikrývají vše bílou peřinou.
V lednu jsme s 24 dětmi strávili týden na lyžařském kurzu s Eskymákem v Tošovicích. Malí lyžaři mají spoustu zážitků, a i když bylo mrazivé počasí, snášeli
to dobře, byli obdivuhodně učenliví. Všichni byli po závěrečných „závodech“
odměněni medailemi. Zkrátka nepřišly ani děti, které se kurzu neúčastnily.
Užily si několikadenní „bobovačku v parku“ i stavění sněhuláků. Během zimních měsíců přilepšujeme ptáčkům, sypeme jim na naší zahradě do krmítka
semínka.
V průběhu ledna byl nainstalován bezpečnostní systém Safy, na který si všichni pomalu zvykáme.
Poslední lednovou sobotu jsme si užili v kulturním domě, kde se uskutečnil
„Báječný karneval s Hopsalínem“. Děkujeme všem sponzorům za dary, tombola byla opět bohatá a vykouzlila spoustu úsměvů na rtech! Výtěžek z karnevalu
bude použit na úhradu kulturních a společenských akcí pro děti.
Během února máme naplánovanou nabídku her a činností, jako je například
téma s názvem: „My jsme malí muzikanti“, „Poznáváme práci dospělých“, koncem měsíce se budeme těšit na jaro. Exkurze u policistů, hasičů, v opravně
obuvi, v zahradnictví a i třeba v autoopravně si necháme, až se trochu oteplí.
Čeká nás také veselé malování na sněhu. Poslední únorový den k nám přijede
oblíbené Divadélko Smíšek s Mrňavou trpasličí pohádkou o tom, jak by obr
Kolohnát rád zničit trpasličí říši.
V posledních letech stálo touto dobou mnoho rodičů před rozhodnutím, zda
zapsat svého předškoláka do 1. třídy základní školy, nebo mu umožnit ještě rok
nerušených her. Toto je již minulostí, neboť novela školského zákona stanovuje zápis do ZŠ až na duben. Posunul se také termín zápisu do mateřské školy.
Všechny nováčky budeme očekávat v období od 2. do 16. května, o konkrétním datu budete včas informováni.
Během února si děti užijí jarní prázdniny (13. 2. - 19. 2.). V tomto týdnu proběhne v mateřské škole oprava podlahy ve spojovací chodbě mezi třídami
a bude vyměněn stávající nábytek ve výdejně jídel za nový. Z organizačních
důvodů bude provoz zajištěn pouze v I. třídě.
Do našeho učitelského kolektivu přibyla k 1. 2. 2017 nová posila. Jako asistentka pedagoga nastoupila do II. třídy Bc. Lucie Mašlaňová.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Ještě něco z prosince

Olympiáda z českého jazyka
Letošního školního kola se zúčastnilo celkem 19 žáků z 8. a 9. třídy. Soutěžící
se tentokrát potýkali se sedmi mluvnickými úkoly, které byly oproti loňskému
roku o něco jednodušší, a slohovou prací na téma: Moje vzlety a pády (libovolný
slohový útvar v rozsahu 20 – 25 řádků formátu A4).
Nakonec si nejlépe vedla Kateřina Vozáková a Marie Hlavicová z 9. třídy a Agáta
Popelková z 8.A a Markéta Pajdlová z 8.B.
Ukázka ze slohové práce Kateřiny Vozákové, téma: Moje vzlety a pády (úvaha)
… Na závěr jen pár krátkých vět: není důležité, kolikrát jste na své cestě spadli, ale
kolikrát jste se z těch pádů poučili a co vám to dalo do života, k překonávání dalších životních překážek. Důležité je nemít strach pouštět se do nových neznámých
věcí, o kterých nemáte sice jistotu, že dopadnou dobře, ale u nichž určitě získáte
cenné životní zkušenosti…

Čekání na Vánoce
Měsíc prosinec je u nás ve škole spojen s dvěma již tradičními akcemi. Jednak
jsou to adventní pondělky na 1. stupni, při nichž se všichni učitelé i žáci schází u
velkého adventního věnce a připomínají si písničkami, básničkami, zvyky a tradicemi přicházející Vánoce, a pak tzv. Zvonkování, což je setkání žáků celé školy
v tělocvičně, nejčastěji den před koncem školního vyučování ve starém roce, při
kterém vždy žáci nejvyššího ročníku vystupují s programem. Letos si deváťáci
připravili asi hodinový program, ve kterém se střídala pohádka (O Sněhurce)
se soutěžemi, písničkami, tanečním vystoupením a závěrečným zpěvem koled.
Vystoupení se podařilo, líbilo, i když do poslední chvíle to byly docela nervy, jak
to vlastně dopadne. Ne však pro žáky, ti si z toho většinou dělají pramálo. Horší
je to s vyučujícími, kteří je vedou a tu zodpovědnost prožívají několikanásobně
i za ně.
Úplně na závěr, ve čtvrtek 22. prosince, se všichni žáci a učitelé sešli u vánočního
stromečku v hlavní budově školy a vlastně v premiéře si poslechli několik písniček v podání našeho školního pěveckého sboru, nebo spíše sborečku, který od
podzimu loňského roku vede
12
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Mgr. Jarmila Žalmánková a Mgr. Klára Bocková (obě doprovázejí děti také na
hudební nástroje – klávesy a housle, ve čtvrtek se k nim ještě přidala i Barbora
Pastrnková hrou na příčnou flétnu). Vystoupení dětí, většinou z 2. a 3. ročníku,
bylo moc hezké a milé, a všichni jsme se shodli na tom, že na to, jak krátkou
dobu zpívají, jsou moc šikovné. Společným zpěvem koled jsme se rozloučili se
starým rokem.

Barevný svět přírody
Proč je obloha modrá a duha obsahuje celé barevné spektrum? Jak je možné, že
mají květy rostlin rozdílnou barvu? A jak barevný je svět z pohledu zvířat? Seznamte se se světem barev z pohledu meteorologa, ekologa a fyzika.
Takto by se dal uvést program, který pro zájemce připravilo Muzeum regionu Valašsko v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a kterého se zúčastnili v pátek 6.
ledna naši šesťáci. Každý účastník měl možnost nahlédnout na barvu očima fyzika, přírodovědce i umělce. Děti zažily kouzlo „objevu“ fyzikálních zákonů a barevné proměny přírody mohly rozklíčovat jak na preparátech z muzejních sbírek,
tak na živých exponátech přímo na výstavě. Nově nabyté znalosti si pak ověřovaly
prostřednictvím aplikace, za kterou bylo letos muzeum oceněno v rámci soutěže
Gloria musealis.
Na barevný svět přírody navazuje barevný svět umění. Návštěvník výstavy se dozvěděl, z čeho se barvy vyrábí a na co všechno se dají využít, jak zachází s barvami
malíř, jak barvíř a jak se mění pod rukama keramikovi, jak je možné, že si tiskař
vystačí jen se třemi barvami a proč nebývá v reklamách na počítače hnědá barva.
Program dětem přiblížil uměleckou, psychologickou a řemeslnou roli barvy v životě člověka a nabídl možnost vyzkoušet si poučky z učebnic prakticky. K tomuto
účelu pomohly jak interaktivní hříčky a aplikace, tak originální umělecká díla, autentické sbírkové předměty i živé rostliny.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

Leden v družině
Vánoční prázdniny uběhly a leden nás přivítal mrazivým počasím a sněhovou nadílkou. Toho jsme využili i ve školní družině a pár odpolední se nám podařilo strávit
s některými dětmi venku stavěním sněhuláků, hradeb, sněhovými bitvami a dalšími
zimními radovánkami. Další týden se nesl v duchu odpoledního lyžáku, kterého se
účastnilo i spousta družinových dětí. Ti, kteří zůstali, se naučili hrát kvarteto, logico,
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šibenici (slovní hra) a další společenské hry vhodné do zimních dní.
V půlce ledna jsme se vypravili na plánovaný výlet do zlínského divadla, kde jsme měli
možnost vidět pohádku Opice Žofka v podání Městského divadla Zlín. Tímto chci
všem dětem, které s námi jely, poděkovat za velmi pěkné chování jak při představení
tak i během cesty autobusem. Pohádka se nám všem moc líbila a těšíme se na další.
Na konci ledna proběhl v družině maškarní bál se spoustou soutěží a minidiskotékou. Děti si mohly donést masky z domů nebo si je vyrobily v družině. Maškarní ples
se konal v tělocvičně školy poslední čtvrtek v lednu. A snad jsme si ho všichni užili.
Za vychovatelky ŠD se na další spolupráci těší Dana Šatranová

Odborné učiliště informuje

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského
kraje
„Pomůžeme ti!“
Po celý rok 2016 jsme na Odborném učilišti realizovali projekt s názvem „Pomůžeme ti“ zaměřený na prevenci rizikových typů chování. Spolufinancovatelem byl
Zlínský kraj.
Aktivity projektu byly zaměřeny na práci s problémovými třídními kolektivy a s výchovnými skupinami v internátě. Na základě získaných znalostí a s pomocí odborné diagnostiky jsme vytipovali kolektivy se zvýšenou možností šikany, tedy skupiny
agresivnějších žáků a skupiny mentálně slabších žáků. V první řadě jsme se zaměřili
na vzdělávání v této oblasti nejen třídních učitelů, ale také vychovatelů z internátu
školy. Tito pedagogičtí pracovníci absolvovali náročné, ale podnětné školení vedené
specializovanými akreditovanými lektory z P- centra Olomouc.
S nejrizikovějšími kolektivy byl zrealizován třídenní sportovně preventivní pobyt
s příznačným názvem ,,Na jedné lodi“ v krásném prostředí Hostýnských vrchů. Nepřízeň počasí a vybrané aktivity vytvořily náročné prostředí zaměřené hlavně na navazování vztahů, spolupráci, ale také na posílení sebedůvěry slabších žáků.
Celý tento projekt byl ukončen v prosinci 2016, a jak ukázala následná diagnostika
tříd, mezi sledovanou skupinou žáků žádné projevy šikany nejsou. Žáci mají mezi
sebou dobré vztahy. Příjemným zjištěním pro nás bylo, jak na konci sportovně preventivním pobytu skupina pomáhala výrazně slabším spolužákům a při náročné turistice je ochraňovala.
Ing. Hana Tomková
koordinátor aktivit
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Turnaj ve stolním tenise
Dne 15. 11. 2016 se žáci OU Kelč zúčastnili turnaje ve stolním tenise na SŠ
v Kroměříži. V obou kategoriích, tedy v dívkách i chlapcích, jsme podali velmi
dobré výkony a všichni naši sportovci skončili na stupních vítězů. Až poslední
zápas turnaje určil, že neodjedeme neporaženi. Dívky tedy ve složení Volková
Petra a Milichová Kristýna obsadily 1. a 3. místo. Chlapci v soupisce Tichavský
Ondřej a David Michal obsadili nejvyšší dvě místa na pomyslných stupních
vítězů.
Autor: Bc. Rostislav Slanina

ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ
NÁBÍZÍ VOLNOU KAPACITU NA PROVEDENÍ
ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ ŽÁKY UČILIŠTĚ
INFORMACE na telefonním čísle 571 641 321
nebo přímo v budově školy.

RŮZNÉ

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program leden:
* 13.2.2017 - 17.2.2017 - RC ZAVŘENO /jarní prázdniny/
* Úterý 7.2.2017 od 9:00 hod. Hrajeme si s „Mrazíkem“ - mrazivá překážková dráha,
kreslení zmizíkem, říkanky a ukazovačky. Společná beseda na téma: Horečka u dětí.
* Úterý 21.2.2017 od 9:00 hod. Masopustní veselí - pečení koláčů, výroba jitrnic,
veselé zpívání s využitím hudebních nástrojů, říkanky a hádanky.
* Pondělí 27.2.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Beseda na
téma: „Zdravé dětské zoubky“ navštíví nás MUDr. Jana Sehnalová, dětská zubařka.
* Úterý 28.2.2017 od 9:00 hod. KARNEVAL pro nejmenší s Balónkovým klaunem žonglérské vystoupení spojené s modelováním tvarovacích balonků. Dopoledne plné
her a zábavy /tombola, malování na obličej, tancování a zpívání ... /.
15
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3.2.2017 - pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Informace, novinky: rcslune.mypage.cz
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Bc. Veronika Mlčáková

Tříkrálová sbírka 2017
V sobotu 7. ledna 2017 se konala Tříkrálová sbírka. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční
prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci a
zdravotně znevýhodněným občanům.
Jménem Charity Valašské Meziříčí děkujeme všem dárcům za jejich štědrost
a ochotu otevřít dveře svých domácností tříkrálovým koledníkům.
V mikroregionu Kelečsko se v letošním roce vybralo celkem 262 907,-Kč, což je o 3 018,-Kč více než v roce 2016, kdy
byl výtěžek TKS 259 889,-Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v Charitě Valašské
Meziříčí je 2 068 836,-Kč, což je o 32 456,-Kč více než v roce 2016. Je to podruhé
v historii pořádání sbírky, kdy se podařilo překročit hranici 2 miliónu korun.
Velkou zásluhu na tom mají vedoucí skupinek s koledníky, kteří nám pomohli Tříkrálovou sbírku zrealizovat a kterým za to velmi děkujeme.
Touto cestou chceme také poděkovat kelečské farnosti v čele s otcem Janem Blešou
za poskytnutí prostor Befarka, kde jsme připravily pro koledníky občerstvení. Dále
děkujeme otci Janovi za udělené požehnání koledníkům v kostele sv. Petra a Pavla
v Kelči. Velký dík patří také paní Zdráhalové, která nám pomohla s přípravou občerstvení pro koledníky i s úklidem prostor Befarka.
Výtěžek TKS 2017 Charita Valašské Meziříčí využije na tyto projekty:
1. Přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci v regionu působnosti Charity Valašské Meziříčí
2. Nákup kompenzačních pomůcek pro Pečovatelskou službu v Kelči a Rožnově
pod Radhoštěm
3. Finanční podporu Centrum sociálně – materiální pomoci
4. Finanční podporu dalších projektů jednotlivých služeb Charity.
pracovnice Charitní pečovatelské služby Kelč
16

únor 2017

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

17

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

únor 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 9. 1. 2017
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

RC MODELY ZBLÍZKA
Muzeum regionu Valašsko, p. o. připravilo ve spolupráci s Valašským leteckým klubem a Městem Valašské Meziříčí jedinečnou výstavu rádiem řízených modelů. V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí uvidíte modely
letadel, lodí, ponorek či aut.
_______________________________________________________________
Originální výstava RC modely zblízka je tematicky
rozdělena na několik okruhů. Kromě maket letadel
z různých epoch světového
letectví a modelů automobilů se můžete těšit i na rádiem
řízené lodě a ponorky.
„Na výstavě se představí modely známé skupiny Great
War Flying Circus. Prostřednictvím unikátních replik letadel a pozemní techniky prezentuje skupina kus vojenské historie z období 1. světové války,“ uvádí kurátor
výstavy Mgr. Samuel Španihel.
K vidění bude také model legendárního stíhacího letounu MIG-15BIS nebo jedinečné modely ponorek s funkčními torpédy a možností okamžitého ponoru.
Výstavu doprovázejí postery ze staveb modelů a plakáty s historií a vývojem
RC modelářství v regionu.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 19. ledna v 17 hodin, kde se bude ve výstavních
prostorách konat přehlídka za přítomnosti členů Valašského leteckého klubu.
Výstava potrvá až do 12. března.
_______________________________________________________________
Zodpovědná osoba: Mgr. Samuel Španihel – kurátor, tel.: 737 274 959, e-mail:
spanihel@muzeumvalassko.cz, www.muzeumvalassko.cz
Zpracovala: Bc. Jana K. Bajanová
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INZERCE

Restaurace u Pajdlů
přijme na doplnění denního provozu

KUCHAŘE/KUCHAŘKU
práce možná i pro nevyučené se vztahem k této práci
info.602537075 nebo zdenek.restaurace@gmail.com

Včelí med přímo od včelaře
Kelč, Pod Pivovarem 83
a
znovu i v prodejně ELSAP na
náměstí
* nabízíme včelí produkty a medovinu *
tel. 608 120 121 Srkala Václav

Dne 4. a 5.3.2017 v 8.00 hodin se koná profesní školení
řidičů. Školení proběhne v Hasičské zbrojnici města Kelč.
V případě zájmu kontaktujte
Autoškolu Kvapil Antonín - telefonní číslo : 800 770 900
19
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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 v Kelči
Anežka Juráňová

Františka Hegarová

Josef Pitrun

Josef Pavlica

Ludmila Málková

Ludmila Kohnová

Eva Minářová

Jaroslava Šindelářová

Miroslav Ordán

Marta Jiříčková

Jubilanti v Němeticích
Zdeněk Tomášek

Narození
Rozálie Chupíková

Babice

Veronika Chvatíková Kelč
Tomáš Brix
Kelč

Úmrtí
Milan Rada

70 let Babice

Irena Masaříková

76 let Kelč

Květoslava Jiříčková

87 let Kelč

Lubomír Horník

56 let 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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ZŠ družina

MŠ
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