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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 71. zasedání Rady města Kelč dne 29.12.2017
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 – rozpočtové opatření č. 11/2017 dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 Základní školy Kelč, okres Vsetín, Kelč 229, 756 43
Kelč.
• Rada schvaluje rozpočet na rok 2018 Mateřské školy Kelč, okres Vsetín, příspěvková organizace, Kelč 59, 756 43 Kelč.
• Rada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Kelč, okres Vsetín, Kelč 229,
756 43 Kelč na roky 2019 - 2022.
• Rada schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Kelč, okres Vsetín, příspěvková organizace, Kelč 59, 756 43 Kelč na roky 2019 - 2023.

U S N E S E N Í z 72. zasedání Rady města Kelč dne 8.1.2018
• Rada schvaluje smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích v k.ú.
Kelč-Nové Město v rámci stavby „Kelč, SO, 18, NNK, VNK, DTS“ se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc.č. st. 436 zastavěná plocha
o výměře 12 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město, odměřeného z pozemku parc.č. 314/36 geometrickým plánem č. 564-160b/2017 z 27.11.2017.
• Rada schvaluje pronájem nebytových prostor - dvou místností o podlahové ploše 34,85
m2 v budově kina Kelč č.p. 214 Zdeňku Šatranovi, s.r.o., Kelč 378, 756 43 Kelč a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
• Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči těmto organizacím
a spolkům:
• Mateřská škola Kelč, okres Vsetín, p.o., Kelč 59 na akci Dětský karneval 2018 dne
3.2.2018,
• Myslivecký spolek Kelečsko, z.s., Kelč 241 na přednáškovou akci s mysliveckou tématikou dne 1.3.2018.
• Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Údržba veřejného osvětlení
v Kelči – rok 2018“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným
uchazečem na 1. pořadí, Tomáš Srkala ELSAP, 756 43 Kelč č.p. 4, IČ: 76465802.
• Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace
na akci „Cyklostezka Kunovice - Kelč – II. etapa“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Ing. Leoš Zádrapa, Juřinka 131, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ: 68335041.
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Město Kelč nabízí k pronájmu byt 1+1 v penzionu v Kelči, určený pro
důchodce s trvalým pobytem v Kelči. Písemné žádosti přijímá pan
Zdeněk Porazil, MěÚ Kelč. Bližší informace na tel.: 571 665 912.

Město Kelč
vyhlašuje konkurs
na pracovní místo

ředitel/ředitelka Základní školy Kelč,
okres Vsetín
požadujeme:
předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky školy a odborná kvalifikace pro
daný druh/typ školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů
nástup od 1. 8. 2018
Písemnou přihlášku a požadované dokumenty zašlete do 28. 3. 2018
Více na www.kelc.cz (úřední deska, volná místa), na úřední desce Městského úřadu
Kelč.
Bližší informace sdělí Ing. Karel David, starosta Města Kelč, telefon 571 665 911,
e-mail starosta@kelc.cz.

Městská knihovna Kelč
Sběrný dvůr Kelč

pátek 16. března 2018
ZAVŘENO

Sběrný dvůr bude zavřen
ve dnech:
sobota 10. března 2018
sobota 17. března 2018
středa 31. března 2018

Svoz odpadů v březnu
plasty – 14. 3. 2018
papír – 16. 3. 2018
sklo – 30. 3. 2018
4
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Výzva pro rodiče novorozenců
Vážení rodiče,
dne 17. března 2018 se bude konat vítání občánků. Vyzýváme proto rodiče nově
narozených občánků obce Kelč, kteří jsou narozeni v období od listopadu 2017 do
února 2018 a chtějí se tohoto slavnostního vítání zúčastnit, aby se přihlásili do 9.
března 2018 na sekretariátě MěÚ Kelč. Přineste s sebou prosím rodný list dítěte,
pokud jste již tak neučinili.

Produkce odpadů v Kelči v roce 2017
komunální odpad
velkoobjemový odpad
nebezpečný odpad
tříděný odpad
biologický odpad
železo
CELKEM
na 1 občana
Firma Textilecco odvezla v roce 2017

491 024 Kg
231 556 kg
128 310 kg
106 080 kg
65 980 kg
6 430 kg
1 029 380 kg
388 kg
3 762 kg textilu.

Jedná se o odpad vytvořený v Kelči a místních částech, svezený firmou TS Valašské Meziříčí,
odpad odevzdaný ve sběrném dvoře v Kelči, ve sběrném dvoře ve Valašském Meziříčí, hřbitovní odpad.
Odpad odevzdaný občany ve sběrně surovin v Kelči do tohoto souhrnu započítán není.
Snahou všech je snížit podíl komunálního odpadu a zvýšit podíl tříděného odpadu. V Kelči
se třídí poměrně dobře plasty, ostatním komoditám je potřeba věnovat větší pozornost.
(MS)

KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Doplnění akcí:
květen
1. 5.2018 – Výstava psů (změna termínu – původní 5. – 6.7.2018)
červen
2. 6. 2018 – Závěrečné taneční
červenec
28. 7. 2018 – Dračí lodě
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Divadelní soubor Hrachovec
sobota 24. března 2018 v 18:00 hodin
Kulturní dům v Kelči

DOKONALÁ SVATBA
Komedie o jednom neuvěřitelném svatebním dopoledni, o tom, že pravá láska
zvítězí, jenom ale vědět, která to je...
Bill a Rachel mají před svatbou. Jenže v den D se Bill probudí v hotelu s neznámou dívkou v posteli. Vůbec nic si nepamatuje. Jak z toho ven?
Hra o dvou dějstvích s přestávkou.
Vstupné 100 Kč, předprodej MěÚ Kelč, tel.: 571 665 915
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Pátek 20. dubna 2018 Kulturní dům Kelč
Francouzská novinka na české divadelní scéně – komedie

Dva nahatý chlapi
Divadlo Ventyl Hranice
Modeláři Kelč pořádají 9. ročník modelářské výstavy

KIT SHOW KELČ 2018
28. – 29. dubna 2018
ve všech sálech Kulturního domu v Kelči.
Jedná se o výstavu plastikových modelů letadel, voj.techniky, diorámat, lodí a figurek.
Protože se nejedná o soutěž, bude každý vystavovatel odměněn pohárem a diplomem.
Je možné vystavovat oba dva dny, nebo i jednotlivé dny. V malém sále bude současně
probíhat výstava papírových modelů a prací z Lega. Přesto chceme vyhlásit dvě soutěžní skupiny, a to:
Modely Panzer IV a jeho modifikace na podvozku – bez rozdílu měřítka
Československé opevnění z r. 1938 a pevnostní dělostřelectvo.
Tyto soutěžní okruhy budou hodnoceny zvlášť systémem líbí - nelíbí.
Doprovodné programy:
Vojenská technika z dob 2. sv. války – T-34, OT-810 a jiná voj. vozidla
Ukázka zbraní Wermachtu
Ukázka palných zbraní
Ukázka RC tanků a silniční techniky
Ukázka rychlostních RC bugin
Střelba z paintballových zbraní
Ukázka letecké akrobacie modelů letadel
Očekáváme i účast modelářů z Rakouska
Káva z CaK polní pražírny
Připravujeme i vyhlídkové lety v helikoptéře.
O občerstvení je postaráno v baru U zlomeného křídla a v La putyce.
Jsme rádi, že kromě našich tradičních sponzorů, můžeme přivítat i East models.sk.
Bližší informace budou zveřejněny v měsíci dubnu a na telefonu
Matiska Vlad. 736 748 863
Pajdla Mir. 774830144
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OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK VSETÍN, KYNOLOGICKÁ KOMISE
pořádá

Jarní svod psů
dne 22. 4. 2018 na výletišti v Němeticích.
Začátek v 8:00 hodin.
Jan Pikula

Kelečské slavnosti
program
Sobota
Jaroslav Uhlíř s doprovodnou kapelou – hodinový koncert – výběr největších hitů
Slovenská kapela – Ladce
Pokáč (https://pokac.cz) - písničkář (nominace na Oskara za objev roku 2017)
Pavel Callta (www.pavelcallta.cz)
Takzatrup
Neděle
místní spolky, složky
Hašlerka - staropražská kapela
ABBA revival
Naučná stezka – tentokrát archeologická
Výstava – Kelč ve fotografiích
Fotografická soutěž KELČ HLEDÁČKEM OBJEKTIVU
Připravujeme výstavu Kelč ve fotografiích.
Pokud máte doma schované zajímavé staré i nové fotografie, ale i dokumenty či
dopisy vztahující se ke Kelči a okolí, budeme rádi, když nám je zapůjčíte. Uvítáme
i obrazy, malby, kresby, které ještě nebyly zveřejněny. Vše můžete přinést paní Pitrunové do knihovny, popř. paní Schybolové na MěÚ Kelč. Vše v pořádku vrátíme.
Děkujeme.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
„Jaro ťuká na vrátka, probouzí se příroda i zvířátka“
To je název našeho březnového integrovaného bloku. Během měsíce si budeme povídat o
tom, co se děje v trávě i v lese. Těšíme se na příchod jara, pozorování prvních jarních kytiček.
1. března se budou děti fotografovat společností PhotoDienst na téma „Máme rádi jaro“. Jarními výrobky přispějeme na Velikonoční výstavě v Hasičském domě v Kelči 3. – 4. března.
Připomeneme si, že je březen měsícem knihy a 9. března navštíví předškoláci místní knihovnu. Děti si prohlédnou knížky i časopisy, na vlastní oči uvidí, jak se třídí knihy, aby bylo
v knihovně přehledně. Čtete dětem? Stejně jako u hudby, i zde platí, že pohádky a příběhy by
měly bavit i dospělé. Čtení kromě rozšiřování slovní zásoby a rozvoje fantazie, představuje
další přirozený způsob, jak společně trávit čas tak, aby si jej užili rodiče i děti. Můžete se i
střídat ve čtení nebo vyprávění příběhů.
Děti se mohou těšit na nové „Divadlo v batohu“, které přijede k nám do školky s pohádkou
„O líném Kubovi“ 6. března. Opět po roce k nám zavítá Mgr. Svobodová s interaktivním
programem „Buďme všichni kamarádi“. Jedná se o program, kdy 14. března si děti ze II. třídy
„Ježečků“ a III. třídy „Berušek“ vyzkouší řadu kompenzačních pomůcek pro děti s handicapem. Zkusí si jízdu na ortopedickém vozíku, chůzi s bílou holí, znakovou řeč a nebudou
chybět ani hračky pro nevidomé. V sobotu 17. března budou děti vítat nové občánky města
Kelče na místní radnici. Poté začnou vrcholit přípravy na velikonoční svátky. Děti zasadí travičku, budou pozorovat klíčící semínka a pečovat o ně, namalují vajíčka, vytvoří velikonoční
ozdoby, upečou a nazdobí velikonočního beránka.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Plavecký výcvik zahájen
Povinný plavecký výcvik budou v letošním školním roce absolvovat opět žáci 2. a 3. ročníku,
tzv. zdokonalovací žáci 4. ročníku a do přípravného plaveckého kurzu se přihlásily děti 1. tříd.
Škola využila možnosti dotace MŠMT z programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 na dopravu za účelem plaveckého výcviku. Ministerstvo podporuje plaveckou výuku žáků základních škol už od konce šedesátých let. Tato dlouhodobá a systematická
činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost, protože
téměř úplně odstranila plaveckou negramotnost žáků základních škol. Cílem tohoto rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů
v rámci povinné školní docházky. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně
základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena pouze na dopravu žáků z místa
poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy proto nebudou požadovat celou
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platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto
dopravu.
Výše dotace bude určena podle počtu najetých kilometrů z místa poskytování vzdělávání
do místa výuky plavání a zpět násobeného počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené
ceny za 1 km.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
24.1.2018 proběhla na naší škole konverzační soutěž v angličtině. Před 4 lety jsme se takto
dostali přes školní, okresní a krajské kolo až do celostátního kola do Prahy (Tereza Škařupová
a rok 2014). Terka nám nasadila laťku sice příliš vysoko, přesto to současné žáky neodradilo.
Soutěž má 2 kategorie: I.A - pro sedmáky a II.A - pro osmáky a deváťáky. Žáci jsou testováni
v poslechu, porozumění textu a nakonec v samotné konverzaci. Letos se soutěže zúčastnilo
12 žáků a někteří předvedli velmi hezký výkon. Jiní alespoň zjistili, že pokud chtějí být v jazyce opravdu dobří, jen školní výuka jim na to nepostačí. Zaslouženě první místo v kategorii I.A
patří Antonínu Jiříčkovi a v kategorii II.A Terese Anně Kubieňové, kteří sledují např. anglické
filmy, poslouchají anglické písničky nebo ve svém volném čase komunikují anglicky. Oba
postoupili do okresního kola (čtvrtek 8.2.2018 v ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí), kde ale
bohužel jejich dovednosti nestačily na medailové pozice.
Mgr. K. Fabíková, organizátorka

Masopustní dovádění 6. třídy
Naše třída zažila v pátek 9.2. odpolední akci „Masopustní dovádění“. Předcházelo tomu
povídání paní učitelky Fabíkové, která nás seznámila s tradicemi spojenými s masopus-
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tem. Řekla nám, že touto akcí vlastně končí období veselí a radování v podobě tancovaček,
plesů, ale i přejídání, že lidé chodí po vesnici v maskách a vodí medvěda, že se pečou koblihy
a večer se na taneční zábavě tzv. pochovává basa.
Ve tři hodiny odpoledne jsme přišli do školy v maskách. Společným průvodem jsme navštívili družinu i s naší medvědoopicí. Juchali jsme a zpívali. Pak jsme sledovali scénky jednotlivých skupin. Po nich následovaly hry všeho druhu - pojídání koblih na čas bez rukou, závody
v předávání mokrého mýdla mezi nohama, velmi úspěšná byla hra chipsovaná aj. Nechyběla
ani bohatá tombola. Ze všeho nejlepší byla večerní „ schovka“ na celém poschodí školy. Nakonec jsme to rozjeli na diskotéce. Všem se to moc líbilo a těšíme se na další akci.
A na závěr několik vyjádření našich spolužáků:
„ Byl to pro mě nejlepší školní zážitek“.
„ … ani na chvilku jsem se nenudil…“
„Byl to můj nejlepší den. Ráda bych si to zopakovala.“
„Líbilo se mi, jak paní učitelka byla za včelu.“
„Celé masopustní dovádění bylo fakt skvělé, moc jsem si to užila.“
„ Dávám 10 bodů z 10.“
Lenka Valuchová, Pavla Trávníčková, Nikola Stříteská, Lucie Pajdlová
účastnice akce
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Velikonoční jarmark
Žáci ZŠ Kelč zvou společně s vedením školy a pedagogickými pracovníky všechny
rodiče, prarodiče a ostatní občany na Velikonoční jarmark. Uvidíte určitě hodně
hezkých a zajímavých výrobků, které si budete moci zakoupit, a také se budete moci
občerstvit v naší improvizované kavárničce a čajovně!
Termín: středa 21.3 2018 v době od 13.00 hod. do 16.30 hod.
Místo: jídelna základní školy
a přilehlé prostory.
Přijďte nás prosím podpořit.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Zámecké vázání
Odborné učiliště Kelč vás srdečně zve na 11. ročník mezinárodní aranžerské
soutěže žáků odborných učilišť, „Zámecké vázání“. Akce se koná ve čtvrtek 15.
3. 2018 v prostorách dolní zahradnické pracovny OU a je přístupná veřejnosti
od 9:00 do 13:00 hodin. Soutěžními úkoly jsou letos: 1. Přízdoba věnečku z
loupaného proutí - 2. Vypichovaná vazba v košíku z živých květin. Akci zaštiťuje ČŽS Praha a MO ČZS Kelč. Výstava hotových prací bude jako každoročně
v Hasičském domě Kelč v pátek 16. 3. 2018 od 9:00 do 12:00.

Tvořivá dílna v Odborném učilišti v Kelči
V pondělí 19. 3. 2018 vás srdečně zveme na „Tvořivou dílnu“ zaměřenou na
věnečky a velikonoční dekorace z březového proutí.
Akce proběhne - od 14:00 do 19:00 v prostorách horní zahradnické pracovny
u skleníků OU.
Nářadí k zapůjčení – nůžky, kleště na drát, tavná pistole, náboje do pistole.
S sebou si vezměte - cívku drátu, dekorace na věneček, tvořivého ducha a dobrou náladu.
Případné dotazy na tel.: 778 470 906.
Jste srdečně zváni.

Lyžařský kurz OU Kelč
Každoročně se na OU Kelč uskutečňuje lyžařský kurz prvních ročníků. V letošním školním roce jsme vyjeli na svahy
na Trojáku ve třetím únorovém týdnu.
V tomto termínu byly sněhové podmínky mimořádně příznivé. Asi jen málo
škol se může pochlubit učitelem, který
má za sebou práci instruktora lyžování.
Díky tomu a šikovnosti studentů, dosáhli žáci velkých pokroků v lyžování. Během tří dnů se žáci naučili natolik lyžař16
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skému umění, že dokázali bravurně sjet svah, zvládli slalom i jízdu na vleku. Je nutno
také podotknout, že většina studentů stála na lyžích poprvé. Navíc si měli možnost
vyzkoušet i jízdu na snowboardu. Lyžařský kurz byl zakončen jízdou všestranných
lyžařských dovedností. Všichni žáci odjížděli z lyžařského kurzu nadšení do dalšího
lyžování. Velký dík patří také celému kolektivu žáků i pedagogů a také lyžařskému
areálu Troják.
Autor: Mgr. Jaroslava Orlová

SPORT

KOPANÁ - Halový turnaj dorostu
V sobotu 10. února jsme se zúčastnili halového turnaje v Tovačově. Jelikož máme
opravdu početné družstvo, přihlásil jsem do turnaje dva týmy, které doplnili 3 kluci ze
starších žáků.
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Kromě našich dvou družstev se do turnaje přihlásilo dalších 5 týmů (Tovačov A,
Tovačov B, Lipník nad Bečvou, Dub nad Moravou a FC Viktorie Přerov).
Na úvod nám los přisoudil vzájemný zápas Kelč A vs. Kelč B. V tomto duelu bylo
úspěšnější družstvo Kelč B, které zvítězilo 3:0. Ve zbylých zápasech se oba naše
týmy navzájem podporovaly a vytvářely tak téměř domácí atmosféru. Tým Kelč
A se v dalším zápase utkal s Lipníkem, který kluci dokázali porazit 1:0. Ve svém
třetím zápase hráli proti Přerovu, kterému podlehli vysoko 2:8. V dalším utkání,
po velmi dobrém výkonu, nakonec prohráli s Dubem nad Moravou 0:1. V předposledním zápase se utkali naši mladí hráči s týmem Tovačov B. V tomto utkání
zaznamenali své druhé vítězství. Tovačov B porazili 1:0. V posledním zápase proti našemu družstvu nastoupil Tovačov A. I přes velkou bojovnost nakonec kluci
prohráli 1:5. Celkově tak s bilancí 2 výher a 4 proher obsadili 6. místo. Nejlepším
hráčem týmu a zároveň nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhlášen Vašek
Vozák.
Zatímco mladý tým Kelč A sbíral cenné zkušenosti, tým Kelč B porážel jednoho
soupeře za druhým. Hořkost porážky nejprve poznal domácí tým Tovačov A, který
nám podlehl 2:4. Poté jsme porazili Dub nad Moravou 5:0. V dalším zápase nás
čekal Přerov. V tomto duelu na sebe narazila dvě nejlepší mužstva. Věděli jsme, že
Přerov má obrovskou sílu v útoku. Díky jejich přehnané snaze útočit se nám otevíraly možnosti na brejky. Toho jsme využili zhruba v polovině utkání, když jsme
zkusili hru s jedním obráncem a třemi útočníky. Tento tah takřka okamžitě přinesl
úspěch a my jsme se dostali do vedení 1:0. Toto těsné vedení nakonec vydrželo až
do závěrečného hvizdu. Předposlední utkání jsme proti Lipníku, který jsme porazili 4:1. Po tomto utkání už bylo o vítězi turnaje rozhodnuto. Hráči si toho byli
vědomi a díky nedostatečné koncentraci a špatnému výkonu nakonec v posledním
zápase poprvé odešli jako poraženi, když podlehli Tovačovu B 1:2. Nejlepším hráčem týmu Kelč B byl vyhlášen Dan Mikulenka.
Konečná tabulka turnaje:
1. Kelč B (žlutí)
2. FC Viktorie Přerov
3. Tovačov A
4. Dub nad Moravou
5. Lipník nad Bečvou
6. Kelč A (modří)
7. Tovačov B
Všichni hráči zaslouží pochvalu za předvedený výkon a vynikající reprezentaci fotbalu
v Kelči.
Kuba Strnadel,
trenér dorostu
18
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Informace pro rodiče dětí z mladší přípravky:
Tréninky mladší přípravky se konají každý pátek od 16:30 hodin v tělocvičně ZŠ
Kelč. Zprávy SMS se budou rozesílat jen při zrušeném tréninku.
Děkuji. Tomáš Srkala 607 901 734

Oddíl kuželek
V lednu jsme se zúčastnili Mistrovství Zlínského kraje s těmito výsledky
Juniorky
Mašlaňová Anna 6. místo s výkonem 507 kuželek
Muži
Chvatík Pavel
Chvatík Zdeněk

5. místo s výkonem 599 + 556 celkem 1155 kuželek
39. místo s výkonem 485 kuželek

Senioři + 60 let
Pitrun Antonín 8. místo s výkonem 498 kuželek
Pavelka Miroslav 14. místo s výkonem 478 kuželek
Krajský přebor Zlínského kraje „A“ mužstvo
TJ Kelč - TJ Valašské Meziříčí „C“
2498
6:2
2452
Plesník Antonín 422, Gassman Josef 340, Pavelka Miroslav 394,
Chvatík Pavel 488, Pitrun Antonín 406, Vybíral Tomáš 448
TJ Slávia Kroměříž - TJ Kelč
2491
2:6
2514
Plesník Antonín 422, Chvatík Pavel 436, Chvatík Zdeněk 413,
Pitrun Antonín 404, Vybíral Tomáš 422, Pavelka Miroslav 417
TJ Kelč - KK Kroměříž
2476
5,5:2,5 2444
Plesník Antonín 365, Jarábek Martin 353, Pavelka Miroslav 446,
Chvatík Pavel 473, Pitrun Antonín 429, Vybíral Tomáš 410
19
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KK CAMO Slavičín - TJ Kelč
2550
3,5:4,5 2590
Plesník Antonín 410, Pavelka Miroslav 419, Pitrun Antonín 402,
Vybíral Tomáš 497, Chvatík Zdeněk 409, Chvatík Pavel 453
TJ Kelč - TJ Sokol Machová „B“
2557
6:2
2493
Plesník Antonín 451, Jarábek Martin 378, Chvatík Pavel 432,
Gassman Josef 421, Pavelka Miroslav 446, Vybíral Tomáš 429
Tabulka
1. Zubří
2. Slávia Kroměříž
3. TJ Kelč
4. Bojkovice
5. Zlín „C“
6. Vsetín „B“
7. Vsetín „C“

25 bodů
25 bodů
23 bodů
21 bodů
21 bodů
20 bodů
18 bodů

8. Slavičín
9. KK Kroměříž
10. Bylnice
11. Machová „B“
12. Valašské Meziříčí „C“
13. Hluk

14 bodů
14 bodů
12 bodů
9 bodů
8 bodů
6 bodů

Meziokresní přebor „B“ mužstvo
Kelč „B“ - Nový Jičín „C“
1491
2:4
1493
Mlčák Jan 389, Janošek Jiří 395, Jarábek Martin 363, Koleček Radek 344
Bílovec „B“ - Kelč „B“
1698
5:1
1611
Jarábek Martin 370, Pavelková Marie 422, Mlčák Jan 393, Janošek Jiří 426
Kelč „B“ - Nový Jičín „B“
1593
6:0
1442
Janošek Jiří 424, Chvatík Zdeněk 403, Pavelková Marie 384, Jarábek Martin 382
Tabulka
1. Bílovec „B“
2. Nový Jičín „A“
3. Nový Jičín „C“
4. Nový Jičín „D“
5. Kelč „B“
6. Frenštán „A“
7. Nový Jičín „B“

21 bodů
18 bodů
15 boidů
12 bodů
9 bodů
8 bodů
1 bod
Pavelka Miroslav
20
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RŮZNÉ

PODĚKOVÁNÍ
V únoru nás postihla nepříjemná událost, požár garáže a stodoly. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem, kdo se nám snažili v této situaci pomoci. V prvé
řadě patří poděkování místním dobrovolným hasičům pod vedením pana Staši,
kteří zabránili dalším velkým škodám nejen na našem majetku, ale i na sousedním
domě. Dále chceme poděkovat všem, kdo nezištně a bez velkých řečí poskytli první podporu - počínaje zapůjčením nářadí, přes poskytnutí krmiva pro zvířectvo
až po povzbuzení, nabídnutí pomoci a podělení se o domácí klobásky. Velmi si
této pomoci ceníme, zvláště proto, že nejsme místní rodáci a žijeme zde poměrně
krátkou dobu.
Těm, co se přišli jen podívat na něco zvláštního, či si natočit záběry na svůj mobil,
přejeme hezké „kulturní“ zážitky při sledování. Neboť, jak nám řekla jedna místní
rodačka: „To víte, to není každý den a lidi se rádi podívají“. Přejeme však obyvatelům Kelče co nejméně takových zážitků. Není o co stát.
Tedy upřímné a velké díky všem, kteří jenom nepřihlíželi, ale bez otálení a vyzvídání pomohli. Snad to budeme moci někdy oplatit, ale za jiné situace.
Manželé Hořínkovi

Program březen:
•

Úterý 6.3.2018 od 9:00 hod. „Kniha je můj kamarád“ – leporela, říkadla a pohádky
pro nejmenší, dětská knihovnička – společná beseda. Vyrobíme si záložku do knihy
a leporelo z obrázků.
• Středa 7.3.2018 od 16:30 – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ – odpolední herna s tatínkem. Určeno dětem do 5 let a jejich tatínkům.
• Pondělí 12.3.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Program se
uskuteční na Befarku. Společná procházka kolem kostela – křížová cesta s obrázky.
• Úterý 20.3.2018 od 9:00 hod. 8. NAROZENINY RC SLŮNĚ - společná oslava, těšit se
můžete na VESELOU POHÁDKU, dort, spoustu zábavy a legrace.
• Pondělí 26.3.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. „Hody, hody,
doprovody“ - velikonoční tvoření, příprava na Velikonoční svátky.
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
21
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KaGAN MEDICINE
Vážení občané.
Jak už asi všichni víte, došlo od 2. ledna 2018 ke změnám v ambulanci MUDr. Stanislava Kurejky - praktického lékaře pro dospělé v Kelči. Do ambulance byla přijata
na úvazek dva dny v týdnu - pondělí, úterý - lékařka, paní MUDr. Marta Šimčíková.
Zbývající dny - středa, čtvrtek, pátek - měl nadále pracovat pan doktor Stanislav
Kurejko. Bohužel, jeho zdravotní stav mu dále neumožňuje pracovat tak, jak bychom si on i my přáli. Museli jsme tuto nečekanou situaci rychle vyřešit, aby na ni
nedoplatili pacienti zdravotního obvodu Kelč. Velmi nám v tom pomohla dohoda
s paní doktorkou Špatkovou, kterou jistě všichni znáte z dob při zastupování pana
doktora Kurejky. Ta nám přislíbila pracovat v ambulanci ve středu. A také paní doktorka Šimčíková, která si prozatím rozšířila úvazek ještě o čtvrtek. Na pátek jsme
zatím v jednání s několika lékaři. Víme, že je pro vás tato situace, kdy se v ambulanci
střídají lékaři neobvyklá, ale věřte, nešlo to jinak. Snažíme se najít lékaře prostřednictvím inzerátů v různých lékařských časopisech jak v Česku, tak i na Slovensku,
ale bohužel je v současné době nedostatek lékařů s atestací praktického lékaře, ale i
v jiných oborech. Pan doktor Kurejko se s námi dohodl, pokud mu to jeho zdravotní
stav dovolí, do budoucna pracovat v pátky a zastupovat ve dnech dovolené lékařek.
Pokud to nebude možné, bude zastupovat MUDr. Josef Sehnal z vedlejšího obvodu.
Je naší velkou společnou snahou zajistit vám zdravotní péči takovou, na jakou jste
byli zvyklí.
Ordinační hodiny zůstávají stejné.
Na závěr bych ještě prostřednictvím tohoto Zpravodaje chtěla poděkovat panu doktorovi Kurejkovi za jeho odvedenou, mnoholetou práci v péči o vaše zdraví.
Děkuji vám za pozornost a pochopení.
Za zaměstnance společnosti KaGAN MEDICINE s.r.o. Hana Čelůstková.

Český rybářský svaz, z.s.,
MO Kelč informuje
1) Poslední termín prodeje členských známek a povolenek:
pátek 9. března 2017 od 16:00 do 17:30.
Jedná se o poslední termín, další již vypisován nebude. Na privátních adresách nebude prodej členských známek a povolenek členům MO Kelč vyřizován.
2) Členská schůze (letos volební):
pátek 9.března 2018 od 18:00, Hasičský dům Kelč.
Ing.Jaroslav Orel
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POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Těšice Vás srdečně zve na 4. ročník

Koštu slivovice a koláčů,
který se koná v sobotu 3. března 2018 od 15:00 hodin
v Kulturním domě v Horních Těšicích.
Vzorky slivovice (0,5 l) a koláčů (sladké i slané) s ořechy je možno donést v den
konání od 10:00 do 11:00 nebo od 14:00 přímo do KD.
Občerstvení zajištěno.
Možnost koupit lístky do bohaté tomboly.

nabízíme zapůjčení střešních boxů Thule Motion/Motion XT a příčníků
Nejprostornější střešní box s optimální aerodynamikou a širokou řadou prémiových vlastností!
design zajišťující nejefektivnější využití prostoru
umístění na střeše více vpředu - pro plné otevření zavazadlového prostoru
centrální zamykání
předinstalovaný rychlý upínací systém Power-Click
oboustranné otevírání, pravostranné otevírání
integrovaná protiskluzová podložka
objem 300-500ml, kapacita 6-10párů lyží
zapůjčené nosiče automaticky a bez poplatku namontujeme na váš vůz
neúčtujeme mytí vrácených nosičů
poplatek 150,-Kč / den
vratná kauce 4 000,-Kč při převzetí a instalaci
2 platné doklady
Zapůjčení nosičů lze rezervovat na 607 901 734 nebo srkala.elektro@centrum.cz
ELSAP Tomáš SRKALA
Kelč č.507
756 43, Kelč
DIČ:CZ770 617 58 62

IČ: 764 658 02
mob.: +420 607 901 734
e-mail: srkala.elektro@centrum.cz
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INZERCE

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

Kadeřnictví Jarmila Škařupová Kunovice
bude opět v provozu od března 2018.
Pro objednání prosím volejte na tel.č.: 776 772 585

25

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Březen 2018

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v Kelči
Emerikh Myhalko

Danuše Tvrdoňová

Jana Pernická

Jaroslava Smahlová

Josef Gassmann

Josef Masařík

Ludmila Zdráhalová

Jaroslava Bambuchová

Jiří Kutňák

Marie Hlavicová

Jiřina Jiříčková

Josef Jiříček

Jiří Pajdla

Josef Novák

Vladimír Vlček

Jubilanti v Němeticích:
Marie Buberníková

Jiří Šnedjrla

Jubilanti ve Lhotě:
Jaroslava Hrstková

Vladimír Hrstka

Jubilanti v Komárovicích:
Svatopluk Hýža

Narození
Judita Pavelková

Kelč

Matěj Pavelka

Němetice

Úmrtí
Jan Orel

73 let

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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Fotbalová školička TJ Kelč
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