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Úvod
Vážení spoluobčané,
skončilo léto, děti si po prázdninách opět zvykly na školní docházku a dny se pomalu dostávají do pravidelného životního rytmu. Moc teplých a příjemných dní jsme si v září neužili,
na babí léto jsme čekali marně, tak snad nás příjemné teplé počasí překvapí alespoň v říjnu.
Rád bych vás v tomto úvodníku seznámil se situací, která nám sice na určitý čas znepříjemní život, ale na kterou jsme čekali několik let. Od poloviny října do poloviny listopadu nás
čeká omezení dopravního provozu na vjezdu a na výjezdu z náměstí. Po několika letech,
kdy silnice z žulových kostek před a za náměstím je průjezdná jen s velkou opatrností a je
doslova v havarijním stavu, se vlastník této silnice, Zlínský kraj, rozhodl ji opravit, a to zásadním způsobem. Žulové kostky budou odstraněny, podkladní vrstvy srovnány a jako finální vrstva bude položen nový asfaltový koberec. Při průjezdu Kelčí se tedy setkáme už jen
s asfaltem a řidiči se již nebudou muset obávat, že si poškodí své vozidlo. Všechny nás to po
určitý čas omezí, nicméně až se stavba zrealizuje, snad budeme všichni spokojení a nejvíce
si určitě oddechnou majitelé okolních domů, kterým se v současnosti při každém průjezdu
těžšího nákladního automobilu rozklepou skleničky v kuchyni a lustry v pokojích.
Do konce tohoto kalendářního roku nás čeká ještě zrealizování další etapy výstavby chodníků v Němeticích v délce 230 metrů, a to za přispění dotace ze státního fondu dopravní
infrastruktury. Další větší akcí je výměna části oken na budově radnice, plánovaná na polovinu října. I když jsme opravu střechy na barokní sýpce nad náměstím, která je kulturní
památkou, odkládali několik let, okolnosti, a především hrozící pokuty za havarijní stav
střechy na této budově, nás přiměly k tomu, že v letošním roce i s pomocí dotace ministerstva kultury budeme zahajovat první etapu opravy střechy barokní sýpky. Upřímně řečeno,
tato situace mě osobně netěší, nicméně skutečnost, že střecha je ve velmi špatném stavu, a
to že se o kulturní památku musíme starat jako správní hospodáři, je neoddiskutovatelné.
Pevně věřím, že se nám všechny plánované akce podaří úspěšně zrealizovat tak, abychom
na ně mohli v dalších letech navazovat.
Ing. Karel David, starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Vážení spoluobčané, naše město je zapojeno do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro recyklaci
je umístěn v přízemí našeho Městského úřadu. Myslete ekologicky a přineste použité
cartridge a tonery na naši obec. Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu.
Odevzdání je zdarma.
(MS)
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Informace o uložení větví ve sběrném dvoře Kelč.
1. letorosty, mladé výhonky a drcené větve můžete uložit ve sběrném dvoře do kontejneru označeném BIO odpad.
2. ostatní, silnější nedrcené větve můžete ukládat dle pokynů obsluhy sběrného dvora v
oploceném prostoru vedle sběrného dvora. Podmínkou je větve oddělit na jednotlivé
větve a ukládat na určené místo jedním směrem. Není možné mít pomíchané větve s
ostatním drobným BIO odpadem jako posečená tráva, drobné túje apod.
Dodržením těchto pokynů nebudete ztěžovat práci při konečném drcení větví.
Děkujeme za pochopení.

Svoz odpadu v říjnu 2017
11. 10. Plasty

Informace k volbám
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od
8.00 do 14.00 hodin.
Pro Kelč a její místní části je opět stanoveno 6 volebních okrsků:
Okrsek č. 1 – Hasičský dům Kelč, čp. 241, malý sál v I. poschodí – pro voliče s trvalým pobytem v k.ú. Kelč-Staré Město
Okrsek č. 2 – Hasičský dům Kelč, čp. 241, velký sál v 1. poschodí – pro voliče s trvalým pobytem v k.ú. Kelč-Nové Město
Okrsek č. 3 – Obecní dům v Němeticích, čp. 75 – pro voliče z Němetic
Okrsek č. 4 – Obecní dům v Komárovicích, čp. 37 – pro voliče z Komárovic
Okrsek č. 5 – Obecní dům ve Lhotě u Kelče, čp. 46 – pro voliče ze Lhoty u Kelče
Okrsek č. 6 – Obecní dům v Babicích, čp. 24 – pro voliče z Babic
Právo zde volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Kelči a voliči s platným voličským průkazem
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději do 17. října. Hlasovací lístky
budou k dispozici i ve dnech voleb ve volebních místnostech.
Aktuální informace a další sdělení ve věci voleb jsou průběžně vyvěšovány na úřední desce MěÚ Kelč.
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OSSZ Vsetín nabízí občanům
bezplatný konzultační a poradenský den ve věcech důchodového pojištění
středa 15. 11. 2017 – velká zasedací místnost radnice Kelč
Máte spoustu otázek k důchodům? Kdy, jak a kde o jaký důchod požádat? Na Vaše dotazy odpoví
i poradí pracovnice OSSZ Vsetín.
- Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění
- Vysvětlení k informativnímu osobnímu listu důchodového pojištění
- Doby pojištění potřebné k žádosti o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod
- Doklady potřebné k těmto žádostem
- Jak postupovat v případech, kdy schází doby pojištění
- Institut dobrovolného důchodového pojištění
- Rozhodování a době a rozsahu péče o osoby závislé a vliv této péče na důchod
- Změnové žádosti o invalidní důchod
- Obnovy pozůstalostních důchodů
- Informace o webových stránkách ČSSZ, možnost tisku žádostí na účty apod.
- Jak postupovat při změně adresy příp. při změně výplaty důchodu
- V měsíci říjnu již by měly být známy i nové koeficienty a valorizace pro rok 2018
- Dotazy a požadavky občanů týkající se této agendy
Jaroslava Martinková
vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ VSETÍN

Městská knihovna Kelč
bude z technických důvodů do 31. října 2017
zavřena.

U S N E S E N Í z 62. zasedání Rady města Kelč dne 7.8.2017.
•
•
•

•

Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.6.2017 dle předložené
zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 – rozpočtové opatření č. 4/2017 dle
předloženého návrhu.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavba chodníku
podél silnice III/4395, silnice III/43911 v obci Němetice“ o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou podal uchazeč Radek Pajdla, Kelč 549, PSČ 756 43, IČ: 68335041.
Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč,
IČ: 00303925 a Radkem Pajdlou, Kelč 549, PSČ 756 43, IČ: 68335041 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Interiérové vybavení Městské knihovny v Kelči“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal
uchazeč Miroslav Menšík, Kladeruby 38, 756 43 Kelč, IČ: 68352689
Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč,
IČ: 00303925 a Miroslavem Menšíkem, Kladeruby 38, 756 43 Kelč, IČ: 68352689
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava MK
Kelč – Ke hřbitovu, Kulichov, K pneuservisu“ o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou podal uchazeč VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ:
03181936.
Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43
Kelč, IČ: 00303925 a VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ:
03181936 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava skautské
klubovny v Kelči“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč LARS
M+K, s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 63 Krhová, IČ: 603851273.
Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43
Kelč, IČ: 00303925 a LARS M+K, s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 63 Krhová, IČ:
603851273 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Plynovodní přípojka
pro RD č.p. 446 v Kelči“ na pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem J. K., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd a kanalizační přípojky splašková a dešťová pro novostavbu RD, p.č. 314/82“ na pozemku p.č. 314/56
v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem M. P., Kelč a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Oprava plotu u RD č.p. 309
v Kelči“ na pozemcích p.č. 248/7 a 1328/15 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem M. B., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Realizace zateplovacího
systému a přípojky splaškové kanalizace RD č.p. 242 v Kelči“ na pozemcích p.č.
2023/40 a 26/2 v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníkem P. H., Loučka, PSČ 756 44
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Plánovací smlouvu na vybudování inž. sítí k pozemku p.č. 314/82
v lokalitě „Bystřická“ se stavebníkem M. P. , Kelč a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2023/12 v k.ú. Kelč-Nové Město
panu V. H.H., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Rada schvaluje propachtování zemědělsky obhospodařovaných pozemků v k.ú.
Kelč-Nové Město, Kelč-Staré Město, Babice u Kelče, Lhota u Kelče, Komárovice
a Němetice o celkové výměře 141,8079 ha akciové společnosti KELEČSKO, a.s.,
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756 43 Kelč 269, IČ: 00150983 a pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.
Seznam pozemků je přílohou tohoto usnesení.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 na akci „Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč – Bystřická“ a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
Rada schvaluje vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace Základní školy
Kelč z finančních prostředků školy za I. pololetí 2017 dle provedeného hodnocení.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Zdeněk Šatran, s.r.o., Kelč 378, IČ: 03691632 na akci „ZŠ Kelč – oprava vnitřních
rozvodů vodovodu a kanalizace“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Kelč-Staré Město, p.č. 1060/3
a 1066 – 17 ks olše lepkavá a 8 ks vrba bílá

KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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Divadlo v říjnu
sobota 21. 10. 2017 v 18:00 hodin
Kulturní dům v Kelči
MAY DAY – komedie Divadla devítky (na podzim loňského roku ocenili diváci v Kelči veselou
komedii Opona nahoru).
Cena 100 Kč. Předprodej MěÚ Kelč, tel.: 571 665 913.
Z recenzí a příspěvků návštěvníků webových stránek divadla je vidět, že hra má velký úspěch,
je plná humoru, smíchu a skvělých hereckých výkonů. Potvrdit to mohou v Hranicích, Lipníku,
v Bílovci a dalších městech a obcích v okolí, kde bylo vyprodáno.
Tak už nezbývá nic jiného, než na chvíli zapomenout na pracovní shon, neradostné zprávy
v médiích, „chandru“ z počasí a uvolnit se a přijít se pobavit s herci Divadla devítky.
Více zde: http://www.divadlodevitka.cz

Lampionový průvod
Pátek 27. října 2017
od „Loany“ na náměstí
s hudebním doprovodem
Dechové kapely z Kelče
pod vedením pana Vladimíra Kutálka.
Po projevu starosty města vystoupí děti z Mateřské školy Kelč,
na závěr ohňostroj.
Sraz všech účastníků je v 17:30h. u „Loany“
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Připravujeme:
2.11.
9.11.
22.11.
25. – 26. 11
1.12.
3.12.
5.12.
7.12.
14.12.
24.12.

Kavárnička v pět
Tradiční setkání s důchodci v kulturním domě
Přednáška cestovatele Štěpaníka – Gruzie
Vánoční výstava
Vánoční jarmark na náměstí s programem a rozsvícením Vánočního
stromu
Mikulášská pohádka v kulturním domě
Mikulášská nadílka na náměstí
Vánoční tvořivá dílna v kulturním domě
Vánoční kavárna
Živý betlém na náměstí

Výstava Františka Zusky
Výstava dekorativních ozdob a předmětů ze slámy známého zlínského tvůrce Františka Zusky.
(pan Zuska byl každoročním hostem dřívějších kelečských jarmarků)
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo pro návštěvníky výstavu dekorativních ozdob a předmětů ze slámy známého zlínského tvůrce Františka Zusky, držitele titulu Nositel tradice lidových řemesel.
Slaměné ozdoby si budou moci lidé ve 14|15 Baťově institutu prohlédnout do 28. února 2018.
„Výstava František Zuska | Ohlédnutí | Ozdoby ze slámy se koná u příležitosti mistrových 85. narozenin a nabízí reprezentativní průřez jeho celoživotním dílem od rané tvorby až po současnou
figurální produkci. Některé výrobky, zejména ty současné, přitom jsou veřejnosti prezentovány
vůbec poprvé,“ uvedla Jana Koštuříková, etnografka a kurátorka výstavy z Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně.
Většina předmětů pochází ze sbírek zlínského muzea a samotný autor je pro tuto příležitost doplnil o desítky dalších, včetně kraslic intarzovaných slámou a rozměrného
betlému z jeho nejnovější produkce.
„Slaměné ozdoby dělám již více jak 40 let a v práci se slámou stále nalézám
inspiraci. Vždycky něco vymyslím, chvíli se tomu věnuji a pak zase přijde
něco nového. Mou specialitou jsou technicky náročné ploché ozdoby ze
štípané slámy, především různé druhy sněhových vloček, ale vrcholem
toho, co dokážu vyrobit, je betlém a figurální tvorba obecně,“ hodnotí své
umění František Zuska.Ve výstavě si děti mohou vyzkoušet práci
se slámou a vytvořit si z ní ozdobný řetěz. Netradičnímu umění se
bude věnovat i předvánoční edukační program pro školy, ve kterém
čerstvý držitel titulu Nositel tradice lidových řemesel František Zuska dětem osobně předvede základy výroby slaměných ozdob.
(Server Zlin.cz – dle info mluvčí 14|15 Baťova institutu Aleny Babicové.)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Mateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské
unie dotaci na realizaci projektu „Inkluze v MŠ
Kelč“ (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005827).
Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a
Výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je realizován v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj
rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude dočasná personální podpora MŠ
v podobě školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem ohroženým
školním neúspěchem. Dále bude probíhat také další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dne 13. září proběhla „Beseda s PhDr. Janem Svobodou“. Do výchovně vzdělávacího
procesu zařazujeme pro děti spoustu poznávacích, sportovních a kulturních akcí.
Co nás čeká v říjnu? Divadlo Leonka potěší děti 2. října pohádkou s ekologickým
zaměřením „U modré tůňky“. Ráda bych Vás pozvala na „Podzimníčkovu tvořivou
dílnu“, která se uskuteční 10. října ve všech třídách od 15 hodin. Děti se mohou těšit
na veselé podzimní vyrábění s rodiči i s p. učitelkami. Budeme tvořit z barevných
plodů, které nám nabízí podzim.
Dne 14. října vystoupí nejstarší děti s tanečky v kulturním domě na oslavě 15letého
výročí založení stacionáře Anděl. Na 17. října jsme do školky pozvali kreslíře, malíře
a básníka, Lubomíra Dostála, který bude s dětmi kreslit. Jednoduchou a humornou
formou nahlédnou do tajů kreslení všichni ze II. třídy „Ježečků“ a III. třídy „Berušek“. Spoustu času trávíme s dětmi v přírodě. Ať už na vycházkách, nebo při plnění
různých ekologických programů – na podzim začínáme „s proměnami naší jabloňky“, připomeneme si „Den stromů“. Celý rok pozorujeme jabloň na školní zahradě,
nyní děti sbírají jablíčka, ze kterých společně vaříme (kompot, ovocné špízy nebo
pečeme štrůdl). V týdnu od 16. – 20. října proběhne, podle počasí, „Drakiáda“. Ve
stejném týdnu zahrají paní učitelky dětem pohádku „O neposlušných kůzlátkách“.
Dne 27. října nebudeme chybět na oslavách státního svátku, zúčastníme se lampionového průvodu, kde děti vystoupí s krátkým kulturním programem. Během měsíce
navštíví naši nejstarší předškoláci prvňáčky. Každé pondělí a středu budou mít děti
možnost využívat tělocvičnu Základní školy v Kelči pro pohybové aktivity.
Na leden připravujeme lyžařský kurz. V sobotu 3. února 2018 se uskuteční „Dětský
karneval“.
Aktuální informace naleznete na webových stránkách a na nástěnkách v jednotlivých třídách. Krásné podzimní dny přeje
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
12
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Zahájení školního roku 2017/2018
V pondělí 4.září byl v Základní škole Kelč zahájen nový školní rok. Do školy nastoupilo
284 dětí. Budou se učit ve 14 třídách, po dvou třídách je 1., 3., 4., 5. a 9. ročník. První
stupeň navštěvuje 167 dětí, druhý 117 dětí.
1. Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2017/2018:
Ředitel školy:
Mgr. Roman Blaha
Zástupkyně ředitele:
PhDr. Pavla Čučková
Výchovná poradkyně:
Mgr. Květoslava Václavíková
Metodik školní prevence:
Mgr. Marcela Vozáková
Metodik enviromentálního vzdělávání:
Mgr. Kateřina Fabíková
Správce počítačové sítě:
Mgr. Roman Blaha
Třídní učitelé:
I.A
I.B
II.
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.
VII.
VIII.
IX. A
IX. B

Mgr. Marie Matysková
Mgr. Klára Bocková
Mgr. Alena Malůšková Ph.D.
Mgr. Veronika Valová
Mgr. Zdeňka Havranová
Mgr. Marie Geserichová
Mgr. Jana Blahová
Mgr. Pavel Faltýnek
Mgr. Dana Šatranová
Mgr. Kateřina Fabíková
Mgr. Kateřina Machačová
Mgr. Marcela Plesníková
Mgr. Daniela Třetinová
Mgr. Marcela Vozáková

Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Mgr. Jana Kubieńová
Mgr. Anna Kuchaříková
Mgr. Alena Poláchová
Mgr. Iveta Stržínková
Mgr. Květoslava Václavíková

2. stupeň
1. a 2. stupeň
1. a 2. stupeň
1. a 2. stupeň
2. stupeň

Vyučující náboženství:
Mgr. Jan Bleša
13
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Mgr. František Pastrnek
Mgr. Marie Matysková
Mgr. Marcela Plesníková
Personální obsazení školní družiny

Dobromila Kutálková, Patricie Volková,
Věra Sikorová
Zdeňka Minářová
Petra Černotová
Petr Minář
Alena Polášková
Marie Hrňová
Eva Pitrunová
Vendula Dzujíková
Zuzana Fabíková
Karla Hulmanová
Miroslava Růžičková

Samostatná účetní:
Vedoucí stravování:
Školník:
Zaměstnanci kuchyně:

Zaměstnanci úklidu:

Vzdělávací program
Od září letošního roku učíme podle nového vzdělávacího programu s názvem
Školní vzdělávací program ZŠ Kelč pro základní vzdělávání, platnost od 1.9.2017. Letošní změny se týkají plaveckého výcviku, který je počínaje aktuálním školním rokem
povinný pro všechny školy ČR, a dále byla novelizována vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků nadaných (novela č.
270/2017), změny se promítly do RVP ZV a tedy i do ŠVP škol. Aktuální vzdělávací
program je umístěn na stránkách školy – www.zskelc.cz.

Přehled volitelných předmětů v jednotlivých ročnících škol.
roku 2017/2018
4. ročník
6. ročník - ŠVP
7. ročník
8. ročník

Dopravní výchova
Základy administrativy
Informační a komunikační technologie
Základy administrativy
Sportovní hry
9. ročník
Přírodopisný seminář
Seminář z chemie
Sportovní hry.
Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství.
Nabídka žákům
Žákům prvních ročníků základního vzdělávání se bezplatně poskytují základní školní
14
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potřeby v hodnotě 200,- Kč na žáka na jeden školní rok. Balíček základních školních
potřeb ve výše uvedené hodnotě vybírají pro žáky třídní učitelky.
I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro aktuální školní rok. Cena sešitů
byla velmi příznivá a tuto nabídku využili všichni žáci.
Pokračujeme v účasti na projektu Mléko do škol a Ovoce do škol. Od letošního roku
došlo ke spojení obou projektů pod společný projekt s názvem ŠKOLNÍ PROJEKT
(vláda schválila tuto změnu 8.3.2017). Vládní nařízení č. 74/2017 Sb., které se týká tohoto projektu, je platné od 15.3.2017 a zavádí změny pro aktuální školní rok 2017/2018.
Novinkou je, že na veškeré dotované produkty budou mít NOVĚ nárok
všechny děti základních škol, tzn. 1.- 9. ročníků, včetně přípravných tříd.
Zdarma bude nadále ovoce, zelenina, ovocné šťávy, ovocné pyré, nově zdarma
také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh).
Ochucené mléčné výrobky si budou moci i nadále zájemci zakoupit, a to za sníženou
cenu.
Žáci mají k dispozici nápojový automat.
Pokračujeme ve spolupráci se ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí. Hru na
klavír bude vyučovat Mgr. Martina Vadelová a hru na dechové nástroje bude vyučovat
p. Václav Stodůlka.
I nadále bude probíhat pedagogická intervence (podpora přípravy na školu) pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Plavecký výcvik bude organizován pro žáky 1. – 4. ročníku. Žáci budou opět jezdit do
Plavecké školy v Hranicích. U druháků a třeťáků to bude celkem 20 dvouhodinových
lekcí a prvňáci a čtvrťáci budou absolvovat lekcí pět.
Žáci 4. ročníku se zúčastní 2x za pololetí výuky na Dopravním hřišti ve Valašském
Meziříčí.
Víte, že dopravní hřiště můžete např. navštívit i v sobotu v rámci provozní doby pro
veřejnost? Od dubna do října v době od 9 do 12 nebo od 13 do 17 hodin je hřiště
k dispozici všem. Další důležité informace najdete na adrese www.domecekvalmez/
detske_dopravni_hriste.
Pro žáky 7. tříd budeme organizovat lyžařský výcvikový kurz a deváťáky, pokud budou
mít zájem, by mohl čekat v jarních měsících kurz společenského chování.
Pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost jsou určeny stránky naší školy, a to na adrese
www.zskelc.cz. Najdete zde další informace k činnosti

Informační systém
Používání elektronických třídních knih a elektronickou komunikaci s rodiči žáků 1.
stupně budeme zajišťovat s programem EDOOKIT.
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Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4.
září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 19. do 25.2.2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č.
245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Odborné učiliště a podzimní projektový den
krizové připravenosti
Asi si říkáte, co skrývá tento název. Nehledejte za ním nic zvláštního. Začal školní rok.
Kamkoliv přijdete, čeká vás nemilá povinnost proškolení. A právě tento čas je propojen s
tématy První pomoci, PO a CO. Den je zajímavý tím, že zážitkovou formou připravujeme
žáky na možné životní situace a taky slouží k navazování vztahů třídních kolektivů a učitelů.
Využitím zajímavých míst našeho okolí jsme letos zvolili trasu ze zahradnické pracovny u tělocvičny, přes Befarko, Posvátno, kelečský park, hasičský dům a zpět na
zámek. Na jmenovaných místech byla zastávka s řešením nějaké situace. Zahradnická pracovna byla zaměřena na vnitřní ohrožení – např. jak se chovat při napadení školy útočníky, na Befarku – co dělat při požáru a čím požár uhasit, hasičský
dům poskytl informace a praktickou ukázku, jak a co dělat při evakuaci a vnějších
hrozbách, kelečský park posloužil jako stanoviště první pomoci – přenos raněného
a obvazování. Zde také proběhly aktivity pro stmelení třídního kolektivu v podobě
16
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povídání a her. Díky počasí byl tento den opravdu plný prožitků a dobré nálady.
Děkujeme Městskému úřadu Kelč a farnímu úřadu za poskytnuté prostory.
Za OU Kelč
Hana Stromšíková a přípravný tým

SPORT

Hasičky z Komárovic jsou VICEMISTRYNĚMI ČR
pro rok 2017
Je po ní.... V neděli 17. září 2017 pro nás skončila nejúspěšnější sezóna v historii našeho sboru.
Letos jsme se tolik nasmáli, často slavili, někdy se na sebe trošku zlobili, ale přesto všechno jsme
si to hlavně užili. To, co jsme prožili na stadionu v Uherském Hradišti a následně v Praze, lze jen
těžko popsat.
V letošním roce jsme se jako tým žen zúčastnily celkem 27 pohárových soutěží, z nichž jsme
obsadily:
1. místo – 11 krát
2. místo – 5 krát
3. místo – 4 krát
4. místo – 3 krát
5. místo – 1 krát
9. místo – 1 krát
Dvakrát jsme byly poslední.
18
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Další soutěže, kterých jsme se zúčastnily, byly postupové. V květnu obvodové kolo v Choryni (1.
místo), v červnu okresní kolo v Horní Lidči (1. místo), v srpnu krajské kolo v Uherském Hradišti
(1. místo) a MČR v Praze (2. místo).
Poslední srpnový pátek jsme v brzkých ranních hodinách vyjížděli do Prahy. Cesta měla hladký
průběh, ale že tak hladký průběh budou mít celé tři dny Mistrovství ČR, nečekal nikdo z nás.
V pátek jsme se zúčastnily tréninků a večer slavnostního nástupu. V sobotu ráno se běhaly stovky, po ukončení všech pokusů na celém stadionu znělo, že ženy SDH Komárovice obsadily ve
stovkách 3. místo. Tahle věta rozesmála naše obličeje, až později před štafetou 4 x 100 metrů jsme
začaly být krapet nervózní. Naše štafeta však zaběhla výborně a obsadila 2. místo v celorepublikové konkurenci. První soutěžní den byl za námi a my obsadily přední příčky. V neděli nás čekal
požární útok. Ráno jsme začínaly být trošku rozklepané, ale strašně moc jsme si přály předvést
konečně podařený útok na MČR (v předchozích letech se nám nedařilo). Zazněl výstřel, rozběhly
jsme se a časomíra se zastavila na čase 23.92 s. Stadiónem v Praze se rozezněl potlesk, který patřil
jenom nám – nám z Komárovic. Byly jsme tak šťastné se slzami v očích. Ten den byl prostě náš.
Tento čas nakonec stačil až na 3. místo z požárního útoku, ale to nám nevadilo. Celkově jsme na
Mistrovství ČR obsadily 2. místo a získaly tak titul VICEMISTRYŇ ČR v požárním sportu pro
rok 2017. Nutno zmínit nezapomenutelnou tečku tohoto víkendu – tou bylo nádherné a hlavně
nečekané přivítání fanoušků v Komárovicích s dortem a dalšími dobrotami. Vážíme si podpory
všech, kteří nám fandili, a to ať v Praze osobně, tak z domů od obrazovek hasičské televize. Vaše
podpora na dálku a přes sociální síť nás hnala dál.
V září jsme vyhrály Valašskou hasičskou ligu, která se skládala z 9 pohárových soutěží na Valašsku.
Poslední závod, který jsme absolvovaly, byl v Lešné v neděli 17. září 2017, a to prestižní závod „O
zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje“, kterého jsme se zúčastnily jako obhájkyně vítězství z loňska. Startovaly jsme jako první. Na časomíře se čas zastavil na čase 23.20 s na nástřikové terče.
Tento čas se nikomu nepodařilo překonat. Staly jsme se tak vítězkami soutěže „O zlatý pohár
hejtmana Zlínského kraje“ i v letošním roce.
Kdo za tím vším stojí letos? V čele rozhodně náš obětavý trenér František Foukal a jeho desítka
složená z holek Plesníkových - Patricie, Terezie, Kateřiny a Lenky, Ester Pavlíkové, Verči Hynčicové, Evy Foukalové, Dominiky Klvaňové z Oznice, Petry Chovancové z Horní Lidče a Natálky
Honců z Vrchlabí.
Tento rok byl pro Komárovice „hasičsky“ snový. A že by k tomu pomohlo i naše nové auto, které
šlape jako hodinky?
Jsme všichni zvědaví a zároveň smutní, co přinese další rok, jelikož nás část týmu opustí kvůli nedostatku času a jiným povinnostem. Ačkoliv se snažíme přivydělat si jako sbor – sadíme stromky
v lese, sbíráme železo, elektroodpad, nemohli bychom fungovat bez podpory města Kelče. Děkujeme za finanční podporu, ještě jednou za nové auto a taky za možnost trénovat na hřišti v Kelči.
Velkou pomocí pro nás bylo opětovné zapůjčení auta do Prahy od SDH Kelč – díky.
Rovněž děkujeme panu Ing. Karlu Gábovi za hmotnou i finanční podporu našeho sportovního
družstva.
Děkujeme všem z našeho sboru, kteří pro nás tolik děláte. My jsme možná běhaly, ale není to jen
o tom. Důležité je to zázemí, které jste pro nás všichni z SDH Komárovice vytvořili a stále tvoříte.
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„Děkujeme moc, trenére, starosto, fanynky, fotografe, náhradní řidiči a všichni ostatní, co pro nás
tolik děláte“.
Hledali jsme způsob, jak veřejně poděkovat všem, kteří nás podporujete ve sběru elektroodpadu,
který již několikátý rok sbíráme. Vysloužilé spotřebiče se nám samovolně hromadí u zbrojnice a
my jsme jen mile překvapeni. Děkujeme všem, kdo nám se sběrem pomohli a případně hodlají
pomoct.
za SDH Komárovice Eva Foukalová
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Ve dnech 27.8.2017 a 17.9.2017 proběhlo na střelnici SSK Kelč 4. a 5.kolo ,,Kelečské střelecké ligy
2017 „ soutěže SP (30+30).
Výsledky 4. kola :
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 562 bodů (z 600 možných)
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 558 bodů
• František Konečný (SSK Tovačov) s nástřelem 544 bodů
Výsledky 5. kola :
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 552 bodů (z 600 možných)
• František Janča (SSK Kelč) s nástřelem 541 bodů
• Antonín Pitrun (SSK Kelč) s nástřelem 528 bodů
• Dne 3.9.2017 pokračoval na střelnici SSK třetím kolem klubový závod ve střeleckém dvojboji
(malorážková sportovní pistole 15 ran přesná+15 ran otočná a velkorážní sportovní pistole 15
ran přesná+15 ran panáci). Na stupních vítězů se umístili:
• František Janča
• Miroslav Marejka
• Vít Rušar
Poslední kolo - Finále ,,Kelečské střelecké ligy 2017 “ se uskuteční na střelnici SSK v neděli
15.10.2017. Čtvrté kolo - ,, Finále“ klubového závodu ve střeleckém dvojboji proběhne na střelnici
SSK dne 29.10.2017. Srdečně zveme všechny příznivce střeleckého sportu.
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2017“ a další informace pro širokou
veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)

K3 KELEČSKÝ TRIATLON
sportovní klání na konci prázdnin
Druhý ročník K3 Kelečského triatlonu, který byl v sobotu 26.8. díky účasti více jak 150 závodníků
z celé republiky i ze Slovenska naplněn bezezbytku, se nesl v duchu hesla „SPORTUJTE S NÁMI“.
Stále zvyšující se zájem sportovců nás nejen velmi těší, ale zároveň je pro nás důkazem, že má
smysl závod neustále vylepšovat a posouvat dále.
Stejně jako v minulém roce i letos si závodníci od 15 let mohli vybrat ze dvou tras – HOBBY (300
m plavání – 23 km kolo – 3 km běh) a SPORT (800 m plavání – 23 km kolo – 5,7 km běh). Na obě
trasy hlavního závodu se v tomto roce vydalo 130 jednotlivců a 18 týmů štafet.
Ale dříve než odstartovaly závody dospělých, patřilo okolí rybníka Chmelník dětem. Pro nejmenší
(2-3 let) připravila společnost Besip závody na odrážedlech a spoustu poučných her. Závodníci od
4 do 14 let pak poměřili své síly v duatlonu - závodili v běhu a jízdě na kole. Díky měření stejnou
čipovou technologií jako u dospělých účastníků triatlonu si i oni mohli vychutnat pravou závodní
atmosféru. Každý dětský závodník, včetně těch nejmenších, si z cíle odnesl sladkou odměnu. A ti
nejrychlejší dostali nejen medaile, ale i věcné ceny.
21

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

říjen 2017

Po vyhlášení vítězů v dětských kategoriích už zbývaly jen minuty do startu trasy Sport a
Hobby. Z důvodu bezpečnosti odstartovali jako první závodníci přihlášení do trasy Sport.
Poté, co všichni zvládli náročnou plaveckou část, sedli na kolo a opustili depo, začal závod i
pro účastníky Hobby trasy. Na trase kola si mohli závodníci dosyta užít mírně zvlněnou krajinu v okolí Kelče i nádherné výhledy. Pozvolným stoupáním pak dosáhli až na vrchol kopce
Strážné. V této chvíli měli závodníci to nejtěžší za sebou, protože od tohoto vrcholu se trasa
na kolo už jen pomalu svažuje kolem obce Rouské zpět ke Chmelníku. Po odložení kola do
depa čekal ale na závodníky ještě běh - v případě Hobby trasy podél hráze rybníka, závodníci
na delší trase pak naposled poměřili své síly při stoupání k obci Lhota a při cestě zpět. Stejně
jako start, byl i cíl závodu totiž umístěn přímo na pláži rybníka.
Závod s sebou přinesl nejeden zajímavý sportovní moment. Někteří závodníci po plavecké
části nemohli najít výlez z vody, jiní své kolo v depu. Byli i tací, kteří to chtěli při stoupaní
na Strážné vzdát, ale po doplnění sil na občerstvovačce se přece jen vydali dále. Ti, kteří se
tohoto závodu účastnili poprvé, byli mile překvapeni průjezdem přes brod v závěru trasy na
kolo. A nechyběly ani nervy drásající okamžiky v cílové rovince – souboje se soupeři i s vlastními limity se vedly do posledního dechu. Nejdůležitější ale je, že při závodu vládla přátelská
atmosféra a všichni si mohli poměřit své schopnosti s ostatními.
Hobby trasa přilákala mnoho sportovních nadšenců z blízkého i vzdálenějšího okolí Kelče. Ale účast domácích byla minimální, což nás velmi mrzí. Hobby trasu totiž zvládnou i
rekreační sportovci. Není čeho se bát! Na trase Sport pak mezi s sebou poměřilo síly i pár
ostřílených závodníků - česká reprezentantka v triatlonu Jana Machačová, vítěz Vysočankého
triatlonu 2017 Ondřej Kelbl z klubu Alfa Tri team nebo pravidelný účastník závodů typu
„ironman“ Petr Zajíček.
Všichni závodníci podali skvělé výkony a za jejich odhodlání, bojovnost a nadšení jim patří opravdový obdiv. Vítězi se ale mohli stát jen někteří… Výsledkové listiny jsou dostupné na stránkách
www.metermo.cz. Absolutním vítězem celého triatlonu a tedy nejlepším kelečským triatloňákem
se stal Ondřej Kelbl, který z rukou pořadatelů převzal půjčovní pohár. Jeho zmenšenou kopii si
odnesl domů, ale originál, na nějž budou postupně přibývat cedulky se jmény všech závodníků,
kteří zvládnou trasu Sport v nejrychlejším čase, zůstane natrvalo v Kelči. Kdo by se chtěl na pohár
podívat, může během otevírací doby navštívit vzorkovou prodejnu MeTermo na náměstí.
Pro závodníky i diváky byla nachystaná výborná káva od Vintage Coffe, na čepu nechybělo domácí pivko Dubravius a o prázdné žaludky všech se se svými tortillami, burgery a jinými specialitami
výborně starali kluci z Live VV Grill. Nadšeně tak odcházeli nejen závodníci, ale i jejich fanoušci.
K3 Kelečský triatlon je součástí DTB série, která zastřešuje běh, duatlon, triatlon a kolo. Její slavnostní vyhlášení proběhne 30.9.2017 v Policích, kam vás všechny zveme. Více informací o všech
závodech DTB série i průběžné pořadí závodníků najdete na www.dtbserie.cz.
Na závěr pár čísel:
• Absolutní vítěz celého triatlonu Ondřej Kelbl zvládl Sport trasu pokořit v čase 1:28:38.
• Sport trasy se zúčastnilo 49 mužů, 9 žen a 4 družstva ve štafetě.
• Hobby trasy se zúčastnilo 56 mužů, 16 žen a 14 družstev ve štafetě.
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Na organizaci celého závodního dne se podílelo zhruba 60 lidí. DĚKUJEME!
Závodníci, fanoušci a pořadatelé během soboty vypili zhruba 600 piv.
Na občerstvovačky po trase a v cíli závodu se pro závodníky dohromady rozkrájelo 10 melounů.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům a partnerům K3 Kelečského triatlonu
Tento ročník nám pomohli zorganizovat: MĚSTO KELČ, KELEČSKO a.s., SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO, CS STEEL,
JOHNNY SERVIS, DOMZA, MINIPIVOVAR KELČ, METERMO, MAŠLAŇ, s.r.o.,
AUTOOPRAVNA VLADIMÍR STŘÍTESKÝ, PODLAHY RADIM HORÁK, SMÍŠENÉ ZBOŽÍ U KUBŮ, Roman Večeřa sdružení GAS MONT, AKORD KELČ, RESTAURACE U PAJDLŮ, STAVTECH Hrbáček, JACK WEST stínící technika, SMS
Elektro, HS COMPUTER, VIVAT SPORT, ROBE, UHER COMPANY, MEGACORP,
VACULA SILNIČNÍ s.r.o., TOP drogerie KELČ, Cukrářství LUDMILA HUŇKOVÁ,
TOM Myšáci Kelč

RŮZNÉ

3. charitativní koncert pro dětskou onkologii Brno
Vážení a milí,
jsem ráda, že Vás opět můžu pozdravit a poprosit o spolupráci.
Letošní charitativní sbírka pro dětskou onkologii Brno začíná 16. listopadu a končí 16. prosince.
Pokladničky budou na stejných místech jako v předchozích letech.
Srdečně Vás zvu na závěrečný koncert, který se koná 16.12.2017 v 15hod.v KD v Loukově. Tam
se opět dozvíte, kolik letos poputuje penízků na dětskou onkologii Brno a co se pořídilo dětem z
loňské sbírky.
Z celého srdce Vám děkuji za důvěru.
Přeji všem krásné podzimní dny a těším se na Vás na koncertě.
S úctou a láskou
Pavlína Blahová
jednatel sbírky za obec Loukov

Cvičení
ZUMBA s Martinem - začínáme 2. 10. 2017 od 19.00 hod v tělocvičně ZŠ Kelč
a CVIČENÍ A AEROBIK s Laďkou _ začínáme 3. 10. 2017 od 19.00 hod v tělocvičně
ZŠ Kelč.
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RC Slůně
Program říjen
• Úterý 3.10.2017 od 9:00 hod. „V zahradě na podzim“ – budeme poznávat, ochutnávat a modelovat ovoce. Naučíme se pohybovou hru: „Komu dám jablíčko“.
• Pondělí 9.10.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Výroba obrázků z barevného listí.
• Středa 11.10.2017 16:30 hod – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ - odpolední herna s tatínkem!
Určeno dětem do 3 let a jejich tatínkům. V případě zájmu bude herna otevřena pravidelně!
• Úterý 17.10.2017 od 9:00 hod. „Jak na imunitu“ - beseda s PharmDr. Vendulou Martínkovou.
Rady a doporučení, jak posilovat v podzimních měsících imunitu a obranyschopnost dětí.
• Pondělí 23.10.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Společná podzimní
procházka, spojená s pouštěním draků na louce u hřbitova.
• Úterý 24.10.2017 v 16:00 hod. „Nosíme s radostí a zdravě“ – kurz vázání šátků na nošení
miminek a dětí s Mgr. Karolínou Kutálkovou. Dozvíte se, jak uvázat šátek, aby nošení bylo
maximálně pohodlné a bezpečné, jak dítě do šátku obléct v zimě i v létě. Naučíte se základní
úvaz vhodný pro miminka hned od narození a spoustu dalších rad a doporučení. Cena kurzu
100,- Kč.
• Další informace a přihlášky na tel. 775 039 900.
• Úterý 31.10.2017 od 9:00 hod. „Hrajeme si s podzimem“ - společné hry a tvoření z přírodnin
/kaštanů, jeřabin, barevných listů . . ./ Zazpíváme si písničku: „Ježek“.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Bc.Veronika Mlčáková
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CYKLOSERVIS – Petr David

Pavel Marejka

- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085
- osobně Kelč č.p. 100

rizikové kácení,
ořezy stromů
tel.: 775 039 218

Restaurace U Pajdlů
přijme na stálý pracovní poměr
samostatného kuchaře-kuchařku
na ranní provoz pro přípravu menu.
Brigádníka na výrobu pizzy - možnost i pro studenty.
info: zdenek.restaurace@gmail.com
nebo přímo v restauraci Kelč 29.

Včelí med přímo od včelaře
Kelč, Pod Pivovarem 83
nabízíme včelí produkty a medovinu *
tel. 608 120 121 Srkala Václav
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v Kelči
Vladimír Hloch

Eva Kuchnová

Vladimír Krečmer

Karel David

Zdeněk Orel

František Hýža

Marie Čubová

Ludmila Stašová

Jarmila Zelová

Ludmila Hlavicová

Jubilanti v Komárovicích:
Věra Pavlíková

Marie Plesníková

Sňatky
Jana Janíková * Julius trčka

Dagmar Syryčanská * Jan Klimčák

Lucie Valuchová * Martin Klváček

Denisa Vlčková * Martin Prášil

Narození
Ondřej Hořínek
Diana Ondrkálová
Ondřej Hlavica
Klára Pitrunová
Klára Koukalová

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Lukáš Hatlapatka
Matyáš Hatlapatka
Viola Zbrožková
Adéla Zbrožková
Tobiáš Maceček

Komárovice
Komárovice
Komárovice
Komárovice
Lhota

93 let

Jaroslav Kuchno
Kelč

82 let

Úmrtí
Zdenka Rýdlová
Kelč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Město Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČO:00303925. Číslo registrace MK ČR E 13253. Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce,
v nákladu 950 ks. Řídí redakční rada, vedoucí Anna Schillingová, 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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