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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Informace k volbám
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volební místnosti v Kelči budou pro tyto volby tentokrát v budově Hasičského
domu v Kelči č.p. 241.
Volební místnost v malém sálu hasičského domu – volební okrsek č. 1 – voliči s trvalým pobytem v nemovitosti v katastrálním území Kelč- Staré Město.
Volební místnost ve velkém sálu hasičského domu – volební okrsek č. 2 – voliči
s trvalým pobytem v nemovitosti v katastrálním území Kelč- Nové Město.
Volební místnosti v Němeticích, Komárovicích, Lhotě a Babicích zůstávají nezměněny.
Volební místnosti budou ve dnech voleb otevřeny v pátek od 14:00 do 22.00 hodin
a v sobotu od 08:00 do 14:00 hodin.

U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Kelč dne 12.6.2017.
•

•

•

•

•
•

•

Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „ZŠ Kelč – oprava vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Zdeněk Šatran, s.r.o., Kelč 378, PSČ 75643, IČ: 03691632.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „MŠ Kelč – výměna otopných těles“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Roman Večeřa, Kelč 205, PSČ 75643, IČ: 65515005.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava chodníků hřbitov Kelč
- 2017“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na
1. pořadí, Radek Pajdla, Kelč 549, PSČ 75643, IČ: 68335041.
Rada schvaluje Plánovací smlouvu na vybudování inž. sítí k pozemku p.č. 314/89 v lokalitě „Bystřická“ se stavebníky Ing. M.K. a P.Š., Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Rada schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 30.950,- Kč z rozpočtu MŠ Kelč
na účet MŠ Kelč na úhradu nákladů opravy elektroinstalace a podlahy v MŠ Kelč.
Rada schvaluje bezplatný pronájem sportovního areálu u ZŠ Kelč Základní škole Kelč,
Kelč 229 na akci zábavného odpoledne a spaní ve školní družině dne 15.6.2017 pořádanou školní družinou při ZŠ Kelč.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 5.000,- Kč spolku Sdružení rodičů při Základní škole Kelč na činnost v roce 2017 dle předložené žádosti a pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
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Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Kelč o přerušení provozu MŠ
Kelč v době letních prázdnin 2017 a stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci srpnu 2017.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy Kelč
z finančních prostředků školy za I. pololetí 2017 dle provedeného hodnocení.
Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 659/42 ostatní plocha, neplodná půda
v k.ú. Komárovice včetně zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu na tento pozemek
podle geometrického plánu č. 148-564/2017 ze dne 10.5.2017.
Rada schvaluje cenovou nabídku PROGAS VM s.r.o., Husova 400, Valašské Meziříčí, IČ:
26831627 na akci „Prodloužení STL plynovodu a vysazení STL plynovodní přípojky“
v lokalitě Bystřická a pověřuje starostu objednáním této zakázky.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Cyklostezka Kunovice-Kelč – I.
etapa“ na pozemcích p.č. 314, 320, 860/10 a 863 v k.ú. Lhota u Kelče se stavebníkem Obec
Kunovice, Kunovice 153, PSČ 756 44 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr směny části pozemku p.č. 415 orná půda o výměře 592 m2 v k.ú.
Lhota u Kelče označenou jako díl „a“ v geometrickém plánu č. 121-584/2017 ze dne
9.5.2017 a části pozemku p.č. 539/1 orná půda o výměře 290 m2 v k.ú. Lhota u Kelče
označenou jako díl „b“ v geometrickém plánu č. 122-591a/2017 ze dne 5.5.2017.
Rada schvaluje cenovou nabídku Tomáše Srkaly ELSAP, Kelč 507, IČ: 76465802
na osvětlení víceúčelového hřiště u ZŠ Kelč a pověřuje starostu objednáním této zakázky.
Rada schvaluje vyhrazení dvou parkovacích míst na pozemku p.č. 2023/12 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Nové Město panu V.H.H., Kelč.
Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Obnova polních cest a výsadby stromořadí na Strážné“.

U S N E S E N Í z 60. zasedání Rady města Kelč dne 26.6.2017.
•

•

•

•
•

Rada schvaluje Smlouvu o právu provést změnu stavby „Silnice II/439: Kelč, úprava silnice k náměstí“ na pozemcích města Kelč v k.ú. Kelč-Nové Město s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby, na akci „Obnova
polních cest a výsadby stromořadí na Strážné“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
podal uchazeč VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, Nové Město, 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, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 03181936 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici investiční technik Městského úřadu Kelč dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd a kanalizační přípojka splaš4
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ková pro novostavbu RD, p.č. 314/92“ na pozemku p.č. 314/36 v k.ú. Kelč-Staré Město se
stavebníky J.M.a Bc. V.M., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Plánovací smlouvu na vybudování inž. sítí k pozemku p.č. 314/92 v lokalitě „Bystřická“ se stavebníky J.M. a Bc. V.M., Kelč a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojky splašková
a dešťová pro novostavbu RD, p.č. 314/87“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem L.M., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Plánovací smlouvu na vybudování inž. sítí k pozemku p.č. 314/87 v lokalitě „Bystřická“ se stavebníkem L.M., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojky splašková
a dešťová pro novostavbu RD, p.č. 314/90“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem J.M., Valašské Meziříčí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojky splašková
a dešťová pro novostavbu RD, p.č. 314/91“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem Bc. T.J., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojky splašková
a dešťová pro novostavbu RD, p.č. 314/89“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem Ing. M.K., Nový Jičín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojky splašková
a dešťová pro novostavbu RD, p.č. 314/86“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se
stavebníky Ing. P.M.,Kladeruby a Bc. V.M., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje navýšení provozních prostředků ZŠ Kelč na rok 2017 o částku 130.000,- Kč.
Rada bere na vědomí Zprávy o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací
Základní škola Kelč a Mateřská škola Kelč za rok 2016 a předává je k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 659/42 v k.ú. Komárovice
v rozsahu dle geometrického plánu č. 148-564/2017 ze dne 10.5.2017 ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 659/67 v k.ú. Komárovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada schvaluje bezplatný pronájem hasičského domu v Kelči a sportovního areálu
u ZŠ Kelč Středisku volného času Domeček Valašské Meziříčí, p.o., Zdeňka Fibicha 287
na uspořádání příměstského tábora pro děti ve dnech 14. – 18.8.2017.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování změny
č. 1 Územního plánu Kelč se zhotovitelem Ing. arch. Eva Tempírová, Profesora Fuky 8,
779 00 Olomouc, IČ: 43588824 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 na
akci „Zpevněné plochy – oprava – Chodník u KD, Parkoviště u KD“ a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 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.
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Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava havarijního stavu kanalizace Němetice na pozemcích p.č. 715 a 80/2“ a pověřuje starostu objednáním
díla s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Radek Pajdla, Kelč 549, PSČ 75643, IČ:
68335041.

U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Kelč dne 17.7.2017.
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

Rada schvaluje vyhodnocení výběrového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti
města Kelč. Rada schvaluje uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovnou, a.s., od
1.8.2017 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemku p.č. 320/2 lesní pozemek o výměře 129 m2
v k.ú. Lhota u Kelče.
Rada vyhlašuje záměr směny pozemku p.č. 1753/26 orná půda o výměře 565 m2 v k.ú.
Kelč-Nové Město.
Rada vyhlašuje záměr pachtu zemědělských pozemků o výměře 141,8079 ha v k.ú. Kelč-Nové Město, Kelč-Staré Město, Babice u Kelče, Lhota u Kelče, Komárovice a Němetice.
Seznam pozemků je přílohou tohoto usnesení.
Rada schvaluje revokaci svého usnesení č. 466/59 z 12.6.2017 a to takto:
Rada schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 30.950,- Kč na účet MŠ Kelč na
úhradu nákladů opravy elektroinstalace a podlahy v MŠ Kelč.
Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektových žádostí o dotaci v rámci dotačního programu vyhlášeného SFŽP z operačního programu životního prostředí na akce
„Tepelně technické úpravy části objektu ZŠ Kelč“ a „Tepelně technické úpravy objektu
v Kelči č.p. 5“
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby Radek Pajdla,
Kelč 549, PSČ 75643, IČ: 68335041 na akci „Oprava chodníků hřbitov Kelč - 2017“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na akci „Stavba chodníku podél silnice III/4395,
silnice III/43911 v obci Němetice“.
Rada schvaluje výzvu, zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií pro zakázku malého rozsahu na akci „Stavba chodníku podél silnice III/4395,
silnice III/43911 v obci Němetice“ dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Stavba chodníku podél silnice III/4395,
silnice III/43911 v obci Němetice“ a to ve složení:
členové - Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel, Roman Večeřa
zapisovatel - Zdeněk Porazil
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na dodávku akce „Interiérové vybavení Městské
knihovny v Kelči“.
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Rada schvaluje výzvu, zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií pro zakázku malého rozsahu na dodávku akce „Interiérové vybavení Městské
knihovny v Kelči“ dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávku akce „Interiérové vybavení Městské
knihovny v Kelči“ a to ve složení:
členové - Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel, Roman Večeřa
zapisovatel - Zdeněk Porazil
Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2023/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích
města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Kelč-Nové Město, p.č. 162/1 – 1 ks smrk pichlavý

Dotace v roce 2017 poskytnuté MK ČR:
Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón:
*Dům v Kelči č.p. 5 – Radnice – 150.000 Kč
*Dům v Kelči č.p. 25 – Rodinný dům – 50.000 Kč

Správa hřbitova
V minulých dnech jsme dokončili označování hrobových míst plastovými štítky. Pokud někde
bude štítek s číslem chybět, prosím, nahlaste to. Při opravě nebo zhotovení nového hrobového zařízení štítek odlepte a pak ho dejte zpět. V případě, že se přelepení nepodaří, informujte
správce. Znovu upozorňujeme majitele hrobových zařízení na povinnost informovat správce
o jakémkoliv zásahu, změně či úpravách na hrobovém zařízení, na uložení či manipulaci s urnami. Stále se nám nedaří zjistit majitele nebo poslední nájemce u některých hrobových míst.
Budeme tyto hroby označovat cedulkami. Prosíme o spolupráci i vás občany. Pokud budete mít
jakékoliv informace, které by mohly vést k ujasnění vztahů, neváhejte nám je sdělit. Děkujeme
za pochopení a spolupráci.
Martina Schybolová, tel.: 607 631 204, email: schybolova@kelc.cz
Václav Wrana, tel.: 773 640 888

Svoz odpadu v září 2017

Sběrný dvůr
bude uzavřen:
23. září 2017

15. 9. Papír, tetrapak
13. 9. Plasty
29. 9. Sklo
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Městská knihovna Kelč
bude z technických důvodů od 18. září do 31. října 2017
ZAVŘENA.

Poradna pro pečující
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete, že již nebude tak soběstačná jako dřív?
Bojíte se, že péči o ni nezvládnete? Zhoršil se zdravotní stav Vašeho manžela a cítíte, že potřebujete
pomoci?
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí otevřelo v letošním roce poradnu pro pečující.
Pracovnice poradny Vám poradí, jak zvládnout péči o blízkého člověka po stránce odborné i sociální. Seznámí Vás s vhodnými kompenzačními pomůckami, které Vám mohou péči usnadnit,
poradí Vám, jak si upravit byt, aby péče byla jednodušší. Poskytnou Vám také potřebnou podporu
při zajišťování vlastních potřeb – času pro regeneraci a odpočinek. Pracovnice poradny se mohou
stát Vašimi průvodci v nelehkém období pečování.
V rámci poradny se každé první úterý v měsíci od 17 hodin schází svépomocná skupina. Toto setkání je určené především lidem, kteří pečují o své blízké s demencí nebo poruchami kognitivních
funkcí. Při tomto setkání sdílí pečující své zkušenosti a potřeby s lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Mají možnost se zde dozvědět něco nového a získat podporu a pomoc v dané problematice.
Setkání probíhá v prostorách denního stacionáře na adrese Valašské Meziříčí, Žerotínova 319/21.
Veškeré poradenství poskytuje Diakonie ČCE zdarma. Poradnu pro pečující najdete v přízemí
Domu sociálních služeb na Žerotínově ulici č 318/21 ve Valašském Meziříčí. Návštěvu pracovnice
poradny lze domluvit také u Vás doma. Naše působnost zahrnuje území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Valašské Meziříčí, Choryně, Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, Velká
Lhota, Loučka, Poličná, Police, Lešná, Střítež nad Bečvou, Mikulůvka, Kelč, Zašová, Kladeruby,
Podolí, Branky). V případě dotazů kontaktujte vedoucí poradny Mgr. Veroniku Janoškovou na tel.
730 190 733 nebo navštivte webové stránky www.diakonievm.cz.

Tzv.“protikuřácký zákon“.
Vzhledem k opakovaným dotazům, a poměrně nízkému obecnému povědomí o zákonné povinnosti při příležitostném prodeji alkoholických nápojů podle §14 zákona
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protikuřácký zákon) v době konání kulturních akcí jsme na našich webových stránkách
umístili informaci celního úřadu pro Zlínský kraj. Jde o prevenci před případnými
sankcemi, které vyplývají z pozdního oznámení nebo neoznámení tohoto prodeje.
Aktuální informace je možné sledovat na webu Celní právy. Odkaz na tento web spolu se vzorem formuláře: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/aktuality/Stranky/aktualita_17_36558.aspx
8
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 81 televizí, 40 monitorů a 1 443,95 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 81 televizí, 40 monitorů a 1 443,95 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 51,70 MWh elektřiny, 2 851,16 litrů ropy, 227,16 m3 vody a 1,90 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 10,83 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 46,77 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
zdroj: zpráva Asekolu
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Naučná stezka na Kelečských slavnostech
V dnech 24. – 25. 6 proběhly již 21. Kelečské slavnosti. Mimo velkého množství různých lákadel
všeho druhu byla po oba dny připravena pro zájemce naučná stezka se sladkou odměnou v cíli.
Tento rok byla tématem živá i neživá příroda, heslem pak bylo známé a stále aktuální „Poznej
a chraň“! Ve spolupráci s městem Kelč a místním odborným učilištěm připravili pracovníci
Muzea regionu Valašsko, p. o. celkem čtyři stanoviště, a to na trase od fary, kolem zámku, ke
kostelu sv. Kateřiny s cílem u kulturního domu. První zastavení nabídlo ojedinělou možnost
poznat a dotknout se již dávno vyhynutých tvorů, kteří se proháněli na území Kelče a v jeho
okolí. K dispozici byl pestrý výběr zkamenělin od nejstarších amonitů, kteří byli souputníky
dinosaurů, přes třetihorní ryby a mořské červy až k megafauně, jejíž poslední zástupci, jako byl
mamut, nosorožec srstnatý, nebo jeskynní medvěd již zažili příchod našich nejstarších předků.
Mnohé potěšil vlastnoruční sádrový odlitek pravěké mušle, nebo schránky amonita. Druhé stanoviště bylo věnováno živé přírodě kelečského zámeckého parku. Návštěvníci zde měli, kromě
poznávání místních stromů, též možnost vidět živou sovu pálenou, nebo si poskládat z papíru
sovu vlastní. V rámci projektu „Poznej a chraň!“ prošli nově vybudovaný naučný chodník, zatím jeho první zhotovenou částí. Mnozí z návštěvníků byli v zámeckém parku vůbec poprvé
a mnozí z nich ani netušili, jak je park velký a krásný. Třetí stanoviště nabídlo výběr zajímavých
kamenů a polodrahokamů, které lze najít na Kelečském Záhoří a v blízkém okolí. Za zmínku
stojí například ametyst, pazourek nebo opál. Ti nejmenší si pak mohli v pískovišti najít vlastní
lesklý „drahokam“. Další stanoviště připomnělo známou hru páry, kde museli hledači vytvořit
dvojici z kamene tvořícího surovinu a hotového výrobku, jako například křemen/sklo, nebo
hematit/železo. Na závěrečném stanovišti už čekala na děti odměna v podobě perníkové sovy
a upomínkového předmětu.
Věříme, že naučná stezka nabídla kromě zábavy i poučení a rozšířila u návštěvníků povědomí
o nejstarších dějinách Kelče. Již nyní se těšíme na příští rok, kdy se hlavním tématem stezky
stane archeologie a její unikátní objevy na Kelečsku.
Mgr. Samuel Španihel, Archeolog Muzea regionu Valašsko, p. o.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky!
Během letních prázdnin se tady vystřídalo mnoho šikovných pracovníků,
kteří nám „zkrášlili“ prostředí. Proběhla výměna radiátorů v celém objektu, máme nově vymalované třídy, dveře dostaly nový vzhled, byly vyměněny
staré zásuvky i vypínače za nové, máme vyčištěné koberce, nové i naleštěné
PVC. Na rekonstrukci se podílely firmy: Ervin Tvrdoň, Lubor Pitrun, Roman
Večeřa, Radim Horák, Lumír Halašta, Embex - M. Pitrun. Za jejich práci bych tímto chtěla
všem jejich spolehlivým pracovníkům poděkovat.
První měsíc školního roku 2017/2018 je před námi. Ponese se v „profesním duchu“. Provoz:
6:30 – 16:00. Scházení dětí má návaznost na bezpečnostní systém Safy, který pouští do 7:50h.
Bližší informace jsou zveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí. Již 7. září se mohou děti těšit
na Divadélko Smíšek, které přijede s pohádkou „Babička a neposlušný kocourek“. Bude o kocourkovi, který si myslel, že mu projde zlobení, ale zjistí, že tudy cesta nevede.
V tomto školním roce bude MŠ navštěvovat 84 dětí, po 28 dětech v každé třídě. Z tohoto
počtu půjde 28 dětí k zápisu do 1. třídy základní školy.
Vzdělávací práci bude zajišťovat 6 kvalifikovaných učitelek, včetně ředitelky.
V 1. třídě s názvem „Koťátka“ pracuje paní učitelka Vladěna Grajová a Ilona Slováková.
14
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Ve 2. třídě s názvem „Ježečci“ vykonává práci učitelky p. Jana Perutková /zástupkyně ředitelky/ a Mgr. Šárka Večeřová.
Ve 3. třídě s názvem „Berušky“ pracují třídní učitelky Bc. Marie Hlavicová, Dis. a Anna Hlavicová. Naše pedagogické řady doplní dvě asistentky – asistent pedagoga Bc. Lucie Mašlaňová a školní asistent p. Hana Kovářová.
Názvy tříd jsou voleny podle třídních vzdělávacích programů a jejich symbolů. Pracujeme
podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Zdravý život
plný slunce“, který vychází ze zásad mateřské školy podporující zdraví a do středu zájmu staví
dítě s jeho potřebami a prožitky. Symbolem školky se stalo slunce, které je předpokladem
zdravého a radostného života. „Dítě se tak jako slunce stává středem našeho pedagogického
vesmíru a jeho potřeby určují oběh planet kolem něj – to jsou cíle, formy, metody a prostředky potřebné k jeho výchově a vzdělávání“. Upřednostňujeme prožitkové učení, kdy se děti učí
přímými zážitky. Nejlépe se naučí to, co si mohou samy vyzkoušet. „Pověz mi, zapomenu.
Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě do práce, porozumím“. Jsme zapojeni do celostátní sítě
mateřských škol se zájmem o ekologickou /environmentální/ výchovu s názvem „Mrkvička“.
Zdravou a pestrou stravu budou připravovat 2 kuchařky, p. Ivana Štěpánová a Veronika Orlová pod vedením p. Jarmily Jiříčkové, vedoucí školního stravování a účetní zároveň. Paní uklízečka Lýdie Zavadilová se stará o čistotu prostředí.
Víčkománie pokračuje! V loňském školním roce jsme díky Vám nasbírali 325 kg plastových
víček a uzávěrů, což vyneslo 2 113 Kč do fondu Sdružení rodičů. Je to o 84kg více než v předešlém roce. Sbíráme všechna PET víčka, kde je trojúhelník (aviváže, šampóny, káva, Orbit
žvýkačky, odměrky, nutrilon, uzávěr na bečce, …)
O činnosti Mateřské školy Kelč se dozvíte také na nových webových stránkách – www.
mskelc.cz, které budeme postupně aktualizovat.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč

SPORT

Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
V neděli dne 2.7.2017 proběhlo na střelnici SSK Kelč 3. kolo – Cena Kelče ,,Kelečské
střelecké ligy 2017 „ soutěže SP (30+30). Soutěže o ceny se zúčastnilo celkem 20 střelců.
Výsledky 3. kola :
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem
559 bodů (z 600 možných)
• Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky)
s nástřelem 549 bodů
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky)
s nástřelem 546bodů
15
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Týden před třetím kolem ,,Kelečské střelecké ligy“ pokračoval na střelnici SSK dne 26.6.2017
druhým 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
• Josef Němec
Další kola ,,Kelečské střelecké ligy 2017 “ se uskuteční na střelnici SSK vždy v neděli - 27.8.
2017(4. kolo), 17.9.2017(5. kolo) a 15.10.2017(6. kolo – Finále). 3. kolo klubového závodu ve
střeleckém dvojboji proběhne dne 3.9.2017 a 4. kolo – Finále 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)

Tropická sobota lákala tenisem
Tenisový oddíl TJ Kelč, z.s. ve spolupráci s Městem Kelč uspořádal v první červnovou sobotu
amatérský turnaj ve smíšené čtyřhře, kterého se zúčastnilo celkem 6 párů. Akce, která se konala na hřišti u ZŠ, přilákala i kolemjdoucí, kteří se mohli občerstvit grilovanou krkovičkou od
místního řeznictví u Ondrušků a osvěžit točeným pivem Dubravius z pivovaru Kelč. Playery
neodradilo ani úmorné vedro, kdy ručička teploměru přesahovala 30°C. Trofej pro vítěze si
zaslouženě odvezli hraničtí borci David Páleník a Martin Malášek, kteří nenašli na turnaji
přemožitele. Stříbrné a bronzové ceny už zůstaly doma v Kelči, na druhém místě skončili Radek Pajdla s Kubou Strnadlem, třetí příčku obsadili Marek Hloch s Tomášem Pivovarčíkem.
Cena útěchy a obrovský respekt patří holkám Nikči a Olině Rušarovým, které nedaly svou kůži
zadarmo a v ryze chlapské konkurenci obstály. Pevně věřím, že příště se nám na kurtech ukáže
děvčat více. Rádi bychom touto cestou poděkovali za podporu Městu Kelč a všem sponzorům
a už teď se těšíme se na další akci :)
Jiří Surovec
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Hasičky z Komárovic jedou již počtvrté za sebou
na Mistrovství ČR v PS
V sobotu 5. srpna 2017 se na stadionu v Uherském Hradiště odehrálo
Krajské kolo v požárním sportu. Do
tohoto kola postoupila celkem tři
družstva, která postoupila z okresního kola, jež se konalo v červnu v Horní Lidči. Zúčastnily se hasičky z SDH
Komárovice, Tylovic a Hrachovce.
Ženy z Komárovic okresní kolo vyhrály a zároveň obhajovaly loňské
vítězství na kraji. Holky z Tylovic
si postup zasloužily díky krásnému
2. místu na okresním kole a děvčata
z Hrachovce obsadila 3. místo. Na
stadionu v Uherském Hradišti bojovalo celkem 8 týmů žen.
Soutěžilo se celkem ve třech disciplínách (štafeta 4 x 100 m, běh
100 m s překážkami, požární útok).
Začalo se štafetou 4 x 100 m. Děvčata z Komárovic odběhla štafetu, která znamenala 1. místo.
Holkám z Tylovic se nezadařilo a jejich pokus stačil na 7. místo. Hasičky z Hrachovce obsadily
6. místo. Po této disciplíně následovala disciplína běh 100 m s překážkami, která začala téměř
kolem poledne, kdy nejvíce hřálo sluníčko. I přes tyto podmínky holky z Komárovic obsadily
1. místo. Děvčata z Tylovic se nenechala zahanbit a obsadila 3. místo a holky z Hrachovce
obsadily 7. místo. Odpoledne byla zahájena královská disciplína – požární útok. Nejvíce se
zadařilo Komárovicím, které tuto disciplínu naprosto ovládly suverénně v obou předvedených
pokusech. Děvčata z Tylovic zaútočila na 5. příčku a holky z Hrachovce na 6. místo.
Celkové součty umístění znamenaly, že holky z Komárovic se staly vítězkami a počtvrté v řadě
za sebou si vybojovaly právo reprezentovat Zlínský kraj na Mistrovství ČR v požárním sportu.
Úctyhodný výkon předvedla děvčata z Tylovic s umístěním na 5. místě. Celkové 7. místo si
odvezly holky z Hrachovce.
Mistrovství ČR v PS se v letošním roce koná v hlavním městě v Praze, a to poslední srpnový
víkend (25. – 27. srpna).
za SDH Komárovice Eva Foukalová
Poznámka redakce:
Ženy z Komárovic vybojovaly na Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů
STŘÍBRO! Je to obrovský úspěch. Gratulujeme. (Loňské prvenství obhájily ženy z SDH
Chválenice – Plzeňský kraj).
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Fotbal - Zhodnocení sezony 2016/2017
Chtěl bych poděkovat za sezonu v krajském přeboru a to nejen klukům, ale předsedovi, fanouškům, ale i dalším lidem, kteří fotbal sledují. V Kelči jsem poznal dobrou partu a fajn lidi, se kterými stojí za to fotbal dělat. Když jsme loni vyhráli 1¨.A třídu, byl jsem první, kdo řekl: „Pojďme to
zkusit,“......jsem totiž sportovec, a když něco vyhrajete, musíte výš, jinak fotbal nemá smysl dělat.
Kabina byla napůl pro, tak jsme nakonec šli. A jsem tomu i teď rád. Ano, skončili jsme poslední,
vyhráli jen 3 krát, ale kolik zápasů jsme prohráli o branku, nebo i remizovali? Bylo jich hodně, vymlouvat se nechci, myslím, že reálně jsme s kádrem z Kelče měli tak na 25 - 30 bodů, což by stejně
bylo na hraně. Je to ale opravdu tak velký neúspěch? Pro mě ano, na druhé straně máme mladé
kluky, dobré zázemí a děláme fotbal trochu jinak, prostě hrajeme s tím, co máme a to se snažíme
opečovávat. Věřte mi, vždycky je to lepší, než si koupit úspěch, uměle vytvořit tým kočovných legionářů....je to taky cesta - vezmou se dva, tři hráči, někdo je i zaplatí, možná budou dávat víc gólů
než ti naši, ale možná taky ne a za rok tu zase nebudou, co je jim po Kelči ?! A takhle to nechceme,
jdeme do další sezony s tím, že fotbal budeme dělat s kluky z Kelče a věřím, že tahle cesta má smysl
a cenu. Do téhle práce mám chuť jít. Budeme se snažit vyhrávat, mít projev a bavit sebe i lidi, co
nám fandí. Děkujeme za podporu, trpělivost a pochopení. Věřte, že to děláme, jak nejlíp umíme.
Daniel Šulák, trenér A týmu

RŮZNÉ

RC Slůně
RC Slůně se po prázdninové pauze znovu otevře! Přijít mezi nás můžete každé úterý a čtvrtek od
9.00 hod. do 12:00 hod., nebo každé liché pondělí od 9:30 hod. do 12:00 hod. K dispozici je dětská
postýlka, přebalovací pult, maminky mají soukromí při kojení, na děti čeká spousta hraček, skluzavka, trampolína, houpadla… Informace a novinky sledujte na webu: www.rcslune.mypage.cz
Program září
• Úterý 5.9.2017 od 9:00 hod. „Kdepak je ten kamarád, se kterým si budu hrát?“ Děti se
seznámí s obrázkovou pohádkou: „Hrnečku, vař!“, zahrají si hru: „Kouzelná kulička“ a vytvoří
si pěkný obrázek kamaráda.
• Pondělí 11.9.2017 Společný výlet: Obůrka Pod Hůrkou – obora s lesní zvěří v Dolních Těšicích. Sraz v 9:15 hod. před RC Slůně, pojedeme vlastními auty. V případě nepříznivého počasí
bude otevřeno RC.
• Úterý 19.9.2017 od 9:00 hod. „Barvy kolem nás“ - tvoření z barevných papírů, veselé hry s barevným padákem, písničky a ukazovačky. Krátká beseda na téma: „Zdravý vývoj dětské nohy“.
• Pondělí 25.9.2017 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Vyrobíme si s dětmi
jablíčka vytrhávaná z papíru a připomeneme si písničky o jablíčkách.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Bc.Veronika Mlčáková
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Příměstský tábor v hasičském domě v Kelči
Letošní prázdniny měly děti z Kelče a okolí opět
možnost využít pobytu v příměstském táboře pořádaném SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí a městem Kelč. Potkali jsme se 3. týden v srpnu. Zázemí
jsme měli v hasičském domě, odkud jsme vyráželi
na výlety a na hřiště.
S dětmi jsme navštívili farmu v Němeticích, kde se
všem moc líbilo. Děti se zde dozvěděly spoustu nových informací od paní Staňkové. Dále jsme navštívili Autoservis u Stříteských, kde si děti prohlédly
muzeum veteránů – motorek a kdo chtěl, měl možnost povozit se na krásné staré motorce. Paní Hanka
Stříteská si pro děti nachystala tři soutěže, na kterých
si všichni vyzkoušeli nejen zručnost, ale i znalosti
a trpělivost. S dětmi jsme také zašli na kuželky do
místní kuželny, kde proběhlo napínavé soutěžní klání po té, co nám pan Pitrun vysvětlil pravidla hry. Na
táboře si děti vytvořily týmové vlajky, namalovaly
tričko, naučily luštit spoustu šifer, hrát klasické deskové, karetní, pohybové a jiné hry. Při pobytu venku
jsme využívali zdejších sportovišť. Počasí nám přálo
a tak doufáme, že si čas strávený na táboře děti užily
stejně příjemně jako my s dětmi.
Patricie Volková a Dana Šatranová,
táborové vedoucí

DAVID A GOLIÁŠ a další dobrodružství
Příměstský tábor Malé Antiochie v Kelči
V pondělí 17. července ožily prostory farní zahrady a Befarka. Padesát dětí ve věku 5 až 11 let
zvučným zpěvem táborové hymny slavnostně přivítalo krále Saula. Ovšem záhy jsme zjistili, že
Saul není úplně milý a přívětivý. A tak jsme spolu se Samuelem zkoušeli najít krále nového. Zjistili jsme, že má někde pást ovce. Avšak kromě oveček jsme spatřili mnoho roztodivných zvířat,
asi největší zážitek bylo vidět klepeťáka útočného. Všechny strasti jsme zdárně překonali a našli
Davida, kterého jsme pomazali na krále a trochu vonného oleje zbylo i na nás. Na konci každého
dne jsme chodili na tajuplné a mnohým neznámé místo, kde jsme shrnuli den, pochválili ty, kteří
nám udělali radost, poděkovali těm, kteří nám pomohli a na závěr jsme si zazpívali písničku a do
deníku dostali otisk symbolu dne. Druhý den jsme pilně trénovali zdatnost, překonávali překážky a zdolávali jsme své hranice při táborové olympiádě. Naše hbitost a obratnost nám přišla vhod.
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S Davidem jsme zvládli porazit Goliáše! A řádně jsme to oslavili. Ovšem
ve středu se Saul velmi na Davida
rozhněval, jelikož mu záviděl jeho
slávu. Tak jsme s Davidem museli
utéct až do obory a tam se na chvíli
ukrýt. Ale nebylo to ukrývání zas tak
špatné, protože jsme si mohli pohladit jelena, nakrmit srnečky, daňky
a další. Také jsme se seznámili s krkavcem Filipem a liškami Machem
a Šebestovou a zastihli jsme divoká
prasátka zrovna při polední pauze.
A všechno jsme to mohli shlédnout
i z myslivecké kazatelny. Ve čtvrtek
jsme si vyrobili beránka z keramiky. Saul velmi onemocněl a uzdravit
se nám ho nepodařilo. Drželi jsme
smutek do té doby, než jsme se ocitli v lázních s krásnou Batšebou, hráli jsme lázeňské vodní hry
a užívali si příjemného osvěžení. Poté byl David korunován na krále. Večer jsme trénovali žertovné scénky a pak šli na mši. Po opečení špekáčků každý prošel napínavou stezku odvahy a pak
následovalo mnohými velmi očekávané přespání na faře. Páteční rozcvičkou byl výstup na věž
a po vydatné snídani jsme měli tolik sil, že se nám podařilo vyhrát v bitvě o Jeruzalém. Vítězství
jsme patřičně oslavili výtečnými řízky a taky zmrzlinou. Odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků, závěrečné ukončení a hezké rozloučení. Děkujeme všem zúčastněným dětem, rodičům a taky
těm, kteří nám nějak pomohli. Přejeme krásný a veselý začátek školního roku.
Vaši vedoucí
Napsala Monča Valuchová, fotky Jája Vitteková

Charitní pečovatelská služba zjišťovala spokojenost klientů
Charitní pečovatelská služba Kelč poskytuje v rámci svých služeb pouze pečovatelské úkony
dle § 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách. Jedním z kritérií, které zákon ukládá, je
naplňování standardů kvality. V jejich rámci jsme povinni zjišťovat spokojenost klientů, rodinných příslušníků a široké veřejnosti se způsobem poskytování našich služeb..
Tento průzkum provádíme pomocí anonymního dotazníkového šetření, jehož výstupy jsou
poté zpracovány. O výsledku Vás nyní chceme informovat.
V roce 2016 ze šetření vyplynul zájem klientů a jejich rodinných příslušníků o navazující služby poskytované v domácnosti klienta. Jedná se o pedikúru, kadeřníka, masáže, cvičení pro
seniory. Zájem byl také o služby praktického lékaře poskytované v domácnosti klientů.
Pedikérské, masérské a kadeřnické služby je Charitní pečovatelská služba schopna svým
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uživatelům zprostředkovat. Cvičení pro seniory budou provádět naše pracovnice v rámci
úkonu pomoc při prostorové orientaci a samotném pohybu ve vnitřním prostředí. Pokud
má však klient zájem o speciální cvičení, je potřeba kontaktovat svého praktického lékaře,
který posoudí stav pacienta, včetně nutnosti rehabilitace. Tu provádí pouze specializovaná
rehabilitační pracoviště.
Zákon o sociálních službách neumožňuje naší pečovatelské službě zajistit lékařskou péči
v domácnostech seniorů ani poskytovat zdravotnické úkony, jako je např. podávání léků,
aplikace injekcí, odběr krve, apod. Tyto úkony jsou hrazené zdravotní pojišťovnou a může
provádět pouze kvalifikovaný zdravotnický personál, což zaměstnanci pečovatelské služby nejsou. Součástí výkonu činnosti příslušného praktického lékaře je však i návštěvní
služba v domácnosti pacienta. Zdravotní pojišťovny ošetření v návštěvní službě zahrnují do
nákladů za ambulantní ošetření registrovaných pojištěnců a lékař je má hrazeny. K tomuto
využívají zdravotní pojišťovny příslušné kódy:
• 01150 Návštěva praktického lékaře u pacienta,
• 01160 Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 - 22 hod.
• 01170 Návštěv a lékaře u pacienta v době mezi 22 - 06 hod.
• 01180 Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo pracovního klidu
Lékař má dokonce pravomoc označit své vozidlo jako vozidlo lékaře konajícího službu.
Pokud praktický lékař nemá dostatečnou kapacitu na výkon návštěvní služby u všech potřebných pacientů, může jim indikovat pomoc Ošetřovatelské služby. Ta je provozována Diakonií
Valašské Meziříčí a zdravotnické úkony jsou pacientům poskytovány bez úhrady.
Charitní pečovatelská služba Kelč

Taneční soubor Ruty Šuty Kelč pořádá
Nábor tanečníků
Kdy? Pátek 8. září 2017 od 15:00
Kde? Hasičský dům v Kelči
Hledáme děti od 6 let (do 12 let v doprovodu rodičů)
Nabízíme výuku country a line dance (moderní americké country).
Na nábor si s sebou vezměte přezůvky.
Kontakty: 731 034 110 – Veronika Hegarová
v.hegarova@seznam.cz
Facebook: Ruty Šuty
Těšíme se na Vaši účast!
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Informace pro pacienty
Upozorňuji, že ve dnech 04.09., 05.09.. a 29.09.2017 se nebude ordinovat, zastupovat
bude MUDr. Sehnal ve svých ordinacích.
Předpokládám, že od 18.09.2017 zahájíme očkování proti chřipce za stejných podmínek jako v předcházejících letech.
Po Kelči se šíří informace o ukončení mé praxe. Jelikož nemám rád nejasnosti, chci,
abyste věděli, jaká je skutečnost. Od 01.01.2018 dojde pouze k administrativním změnám, které se vás týkat nebudou. Zatím platí, že nadále budeme pracovat ve stejném
složení a stejné ordinační hodiny jako dosud.
MUDr. Stanislav Kurejko, ordinace Kelč

Pěstitelská pálenice Kelč

Oznamuje, že přijímá objednávky na pálení
pro sezonu 2017 – 2018
Od 15. Srpna 2017 u paní Evy Strnadlové, Sázany 449, Kelč, Mob.: 723 800 514
Předpokládané zahájení pálení 16. 9. 2017
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Český svaz zahrádkářů Kelč

začíná od soboty 2.září 2017
provádět moštování a šrotování jablek
V areálu Pěstitelské pálenice Kelč
Sobota 13:00 – 15:00 - při větším zájmu déle
Středa - po tel. dohodě
Tel.: p. Orava 776 359 564
Větší množství je vhodné dopředu domluvit.

INZERCE

UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ
A ZÁMEČNICTVÍ
TOMÁŠ ZIMA
Vyrábíme a restaurujeme klasické i umělecké kovářské výrobky,
například brány, ploty, zábradlí, nábytek, svítidla a řadu exteriérových
i interiérových doplňků.
Také opravujeme a vyrábíme různé druhy ručního nářadí.
Dále se zabýváme montérskými, svářečskými a zámečnickými pracemi.

TOMÁŠ ZIMA
zimajev@seznam.cz
736215562

Pavel Marejka – práce ve výškách, ořezy stromů
tel.: 775 039 218
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BORCI NA LANĚ
VÝŠKOVÉ PRÁCE
HOROLEZECKOU
TECHNIKOU
Provádíme veškeré práce ve výškách, kde nejde
anebo je zbytečné stavět lešení, či volat plošinu,
také zednické, montážní, zámečnické, lakýrnické práce, instalace,
rekonstrukce, rizikové kácení a prořezy stromu.
Dále opravy, čistění a stříkaní plechových střech vysokotlakými stroji, vysoká kvalita používaných materiálů.
Vice na www.borcinalane.cz
Petr Čech - 605 932 463
Tomáš Zima - 736 215 562

24

září 2017

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

25

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

září 2017

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v Kelči

Jubilanti v Komárovicích:

Marie Koplíková

Pavel Suchánek

Dana Horáková

Josef Pavelčík

Evženie Novosádová
Anna Porazilová
Stanislav Hlavica
Irena Orlová

Jubilanti v Němeticích

Vojtěch Srkala

Marie Škařupová

Anna Žalmánková

Marie Kunovská

Jarmila Pitrunová
Maria Tomečková
Bohuslav Pavlík
Antonín Prokeš

Jubilanti v Babicích

Ludmila Vinklarová

Marie Zimáková

Josef Stryk
Zdeněk Orel

Sňatky
Zuzana Plesníková * Marián Havrila

Karolína Jiříčková * Jaromír Česák

Darina Hlavicová * Valter Boček

Kristina Pastrnková * Marek Šatánek

Narození
Ester Hlavicová

Kelč

Matěj Štěpán

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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K3 - Kelečský triatlon 2017
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