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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
touto cestou chci vám všem velmi poděkovat za vysokou účast ve volbách do zastupitelstva obce, které se konaly 5. a 6. října 2018. Z volební účasti je zřejmé, že dění v obci
vám není lhostejné a máte o něj zájem. Dokladem toho je 58 % volební účast, což je v
porovnání s komunálními volbami v roce 2014 přibližně o 8 % více.
Za zvolené zastupitele našeho sdružení nezávislých kandidátů „Kelč 2000“ vám mohu
slíbit, že i v nadcházejícím volebním období 2018–2022 se budeme v maximální míře
snažit o trvalý rozvoj našeho města a spokojený život vás občanů v něm. Předpokládám, že se stejným předsevzetím budou k práci v městském zastupitelstvu přistupovat
i ostatní zvolení zastupitelé, které jste v komunálních volbách podpořili a dali jim své
hlasy. Vzhledem k tomu, že v nově zvoleném zastupitelstvu budou pracovat čtyři noví
zastupitelé, přeji jim, ale nejen jim, v práci pro obec hodně úspěchů a mnoho dobrých
nápadů směřujících k rozvoji našeho města. Osobně se budu snažit abych vaši důvěru,
kterou jste mi projevili ve volbách, nezklamal a společně s vámi budu usilovat o to, aby
Kelč byla ještě krásnější.
Ing. Karel David

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení z 83. zasedání Rady města Kelč dne 10.9.2018.
•

•

•

Rada doporučuje zastupitelstvu uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925
a Mateřskou školou Kelč, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Kelč 59,
756 43 Kelč, IČ: 70936242 na realizaci projektu „Přírodní zahrada Mateřské školy
Kelč“ (číslo žádosti 02551862), a to ve výši 390.194,- Kč.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy
VaK/42/18/43/01499 v rámci stavby „Oprava kanalizace Kelč ul. Na Drahách“ na
pozemcích p.č. 41/1, 41/7, 41/9, 803/1, 991/1, 2024/5 a 2025 v k.ú. Kelč-Nové Město, specifikované v geometrickém plánu č. 672-238/2018, se společností Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01, IČ: 47674652 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Vodovodní přípojka k RD č. ev.
2 Komárovice“ na pozemku p.č. 916/1 v k.ú. Komárovice se stavebníky a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
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Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Vjezd na krajskou komunikaci
parc.č. 1312/20“ na pozemku p.č. 318 v k.ú. Kelč-Staré Město“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru 3.000,- Kč spolku Turistický oddíl mládeže, Myšáci Kelč, IČ: 71157841 na činnost v roce 2018 a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.
Rada schvaluje:
předložení žádosti o NFP za účelem realizace malého projektu
„Za zajímavostmi města Kelč a obce Ladce“;
zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomci;
zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého
projektu ve výši rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého
NFP v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci;
vyčleněnou finanční částku ve výši vlastního spolufinancování 3.268,01 €.
Rada schvaluje platový výměr ředitelce Základní školy Kelč Mgr. Zdeňce Hradilové,
dle vnitřní směrnice č. 1/2011 Zásady pro poskytování příplatků za vedení, osobních
příplatků, specializačních příplatků a odměn ředitelům příspěvkových organizací
zřizovaných městem Kelč s účinností od 1.10.2018.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce „Tepelně technické úpravy části objektu ZŠ Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
podal uchazeč Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041.
Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč,
IČ: 00303925 a Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Oprava MK Kelč
– Zvěřinec, Cihelny, výletiště Lhota“ Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova
35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Stavba a stavební
úpravy chodníku na ulici Školská v obci Kelč“ Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč,
IČ: 68335041 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Oprava MK Kelč
(od č.p. 184 po č.p. 421) a Babice (u obecního domu)“ VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Chodník u kina v obci Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč
VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada doporučuje zastupitelstvu uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925
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a Základní školou Kelč, okres Vsetín, se sídlem Kelč 229, 756 43 Kelč, IČ: 70238472
na realizaci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ
Kelč“ (registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003794), a to ve výši
121.000,- Kč.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce zdroje tepla v kotelně ZŠ Kelč“ Zdeněk Šatran, s.r.o., Kelč 378, 756 43 Kelč, IČ:
03691632 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 „Rekonstrukce vytápění v objektu
Městského úřadu Kelč“.
Rada schvaluje výzvu, seznam oslovených uchazečů, zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií na tuto akci.
Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace,
posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na tuto akci, a to
ve složení Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel a Zdeněk Porazil.

Usnesení z 84. zasedání Rady města Kelč dne 12.9.2018.
•

•

Rada schvaluje smlouvu č. 248/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Stavba chodníku
podél silnice III/4387 v obci Kelč“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v části města Kelč v roce 2018“ Tomáš Srkala,
Kelč 4, 756 43 Kelč, IČ: 76465802 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení z 85. zasedání Rady města Kelč dne 3.10.2018.
•

•

•
•

Rada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku p.č. 452 v k.ú. Kelč-Staré Město v rámci
stavby „VPIC Kelč, výstavba cyklostezky, II. etapa“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ: 04084063 a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd, přípojka NN, přípojka plynu
a kanalizační přípojka“ na pozemcích p.č. 41/1 a 2024/5 v k.ú. Kelč-Nové Město pro novostavbu rodinného domu se stavebníkem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 4 smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 13 v
Kelči s nájemníky a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada pověřuje starostu města Kelč Ing. Karla Davida k:
přípravě zrušení společnosti LESY A ZELEŇ MĚSTA KELČ, s.r.o., IČ: 25841670
a vstup do likvidace,
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jmenování likvidátora společnosti LESY A ZELEŇ MĚSTA KELČ, s.r.o.,
IČ: 25841670,
provedení veškerých dalších úkonů souvisejících s likvidací společnosti
LESY A ZELEŇ MĚSTA KELČ, s.r.o., IČ: 25841670,
změně společenské smlouvy společnosti LESY A ZELEŇ MĚSTA KELČ, s.r.o.,
IČ: 25841670 a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech.
Rada schvaluje dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721048115 s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Rada schvaluje úpravu cenového výměru o stanovení ceny za krátkodobý pronájem
prostor kulturního domu v Kelči dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2019.
Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektové dotační žádosti na Státní
fond dopravní infrastruktury na akce:
„Cyklostezka Kunovice – Kelč, II. etapa“ a
„Stavba chodníku podél silnice III/4392 v obci Kelč “
Rada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Oprava MK Kelč
(od č.p. 184 po č.p. 421) a Babice (u obecního domu)“ VACULA silniční s.r.o., Růžová
972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Obnova studny
– obec Kelč“ Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Tepelně technické úpravy objektu Městského úřadu Kelč“ o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou podal uchazeč Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041.
Rada schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení z 86. zasedání Rady města Kelč dne 10.10.2018.
•

Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Rekonstrukce vytápění v objektu Městského úřadu Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč Roman Večeřa, Kelč 205, 756 43 Kelč, IČ: 65515005.
Rada schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 25.9.2018.
•
•

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2018 – rozpočtové opatření č. 6/2018 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku města Kelč v k.ú. Němetice,
parc.č. 730/18, ostatní plocha, silnice o výměře 378 m2 darovací smlouvou do vlast6
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nictví Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků Zlínského kraje v k.ú. Němetice, parc.č. 677/9 ostatní plocha o výměře 134 m2 a parc.č. 677/20 ostatní plocha
o výměře 182 m2 darovací smlouvou do vlastnictví města Kelč a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925 a
Mateřskou školou Kelč, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Kelč 59, 756
43 Kelč, IČ: 70936242 na realizaci projektu „Přírodní zahrada Mateřské školy Kelč“(číslo žádosti 02551862), a to ve výši 390.194,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925 a
Základní školou Kelč, okres Vsetín, se sídlem Kelč 229, 756 43 Kelč, IČ: 70238472 na
realizaci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Kelč“,
registrační číslo (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003794), a to ve výši 121.000,- Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje změnu katastrální hranice města Kelč (změna katastrální
hranice k.ú. Lhota u Kelče a v k.ú. Kelč-Staré Město) s k.ú. Kunovice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Kunovice dle předloženého návrhu ze dne 6.6.2018 zpracovaného společností Geocentrum, spol. s r.o., Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc.
• Zastupitelstvo nesouhlasí v souvislosti s přípravou akce „Vodní dílo Skalička“ s navrhovanou variantou levobřežní boční nádrže.
Dále Zastupitelstvo schválilo nákup a prodej pozemků – podrobně na www.kelc.cz.

Svoz odpadů v listopadu

Městská knihovna Kelč

plasty – pátek 9.11.2018

pátek 2. listopadu
a 30. listopadu 2018

papír,tetrapak – středa 14.11.2018

ZAVŘENO
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 5. 10. – 6. 10. 2018
Do Zastupitelstva města Kelč byli zvoleni tito kandidáti:
Strana

Poř.č.

Příjmení, jméno,titul

Počet hlasů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000

1
6
2
3
4
5
7
8
9

David Karel,Ing
Orel Jaroslav,Ing
Staša Jaroslav
Sommer Radek,Ing.
Pitrun Vlastimil
Minářová Iveta,Bc.
Večeřová Šárka, Mgr.
Srkala Tomáš
Fabíková Kateřina, Mgr.

857
714
705
649
669
629
658
604
609

1.
2.
3.
4.

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

3
2
4
1

Vlček Břetislav
Hlavica Stanislav
Jiříček Antonín, Ing.
Jandová Jana

461
348
342
317

1.
2.

ANO
ANO

3
6

Strnadel Pavel,Ing.
Škařupa Václav,Bc.

205
196

Poč.volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Počet volebních
okrsků

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

15

1

6

2 105

1 219

57.91

Pořadí stran
Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM
ANO

Hlasů abs.
9 436
4 156
492
2 421

Hlasů v %
57,17
25,18
2,98
14,67

Počet mandátů
9
4
0
2

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kelč
se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu 2019 v 18. hodin v HD v Kelči.
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Výsledky v jednotlivých okrscích
Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Vol.účast
v%

Odevzdá.
Obálky

Platné hlasy

1. Kelč

612

372

60,78

372

5 060

2. Kelč

964

538

55,81

537

7 406

3. Němetice

205

112

54,63

112

1 334

4. Komárovice

125

76

60,80

76

1 052

5. Lhota

118

68

57,63

68

936

6. Babice

81

53

65,43

53

717

Volební okrsek

Okrsek

1. Kelč

2. Kelč

3. Němetice

4. Komárovice

5. Lhota

6. Babice

Kandidátní listina pořadí
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM
ANO
Kelč 2000
KDU- ČSL
KSČM
ANO
Kelč 2000
KDU – ČSL
KSČM
ANO
Kelč 2000
KDU – ČSL
KSČM
ANO
Kelč 2000
KDU – ČSL
KSČM
ANO
Kelč 2000
KDU – ČSL
KSČM
ANO
9

Hlasy
Abs.
2 467
1 933
115
545
4 681
1 379
178
1 168
505
415
137
277
590
312
17
133
682
58
35
161
511
59
10
137

V%
48,75
38,20
2,27
10,77
63,21
18,62
2,40
15,77
37,86
31,11
10,27
20,76
56,08
29,66
1,62
12,64
72,86
6,20
3,74
17,20
71,27
8,23
1,39
19,11
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Městská knihovna Kelč
Od 1.11.2018 bude platit nový Knihovní řád a s ním spojený i Ceník placených služeb a
poplatků.
Čtenářské poplatky:
Roční registrace čtenářů - Městská knihovna Kelč
 dospělí
100,- Kč
 děti do 15 let, studenti, senioři 60+, jednorázová výpůjčka
50,- Kč
Roční registrace čtenářů - pobočky (Němetice, Komárovice, Lhota, Babice)
 dospělí
50,- Kč
 děti do 15 let, studenti, senioři 60+, jednorázová výpůjčka
20,- Kč
Meziknihovní výpůjční služba (MVS):
 1 kniha (náklady na poštovné, balné + náklady zasílající knihovny) 100,- Kč
Celé znění Knihovního řádu je ke stažení na webových stránkách města a knihovny.
Alžběta Pitrunová

KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Divadelní představení (NE)prodejné manželky
– KD Kelč sobota 10.11. v 18:00 hodin
Dvojice provinčních anglických obchodníků se chystá prodat svoji autodopravu
zahraničním zájemcům. Ti si pro oživení obchodního jednání přejí i placenou
dámskou společnost. Co se ale stane, když se v hotelovém apartmá nečekaně objeví i manželky obchodníků a kupující tyto dámy považují za objednané luxusní
prostitutky? Pro uskutečnění obchodu je třeba udělat vše...
Dětem a puritánům se vstup nedoporučuje :-)
Více zde:
https://www.divadlodevitka.cz/products/john-chapman-jeremy-lloyd-ne-prodejne-manzelky/
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Vánoční jarmark s Mikulášem – pátek 30. listopadu 2018.
Blíží se čas adventu, Mikuláše i Vánoc. Připravili jsme pro vás druhý ročník Vánočního
jarmarku na náměstí, který jsme letos spojili i s Mikulášem. Pátek 30. listopadu 2018
bude patřit všem, tedy dětem i dospělým. Po loňském úspěšném prodejním trhu, na
kterém se podílelo několik spolků, základní škola, RC Slůně, učiliště i drobní prodejci,
nabízíme i letos možnost zapojit se a obohatit tak celý program. Přihlásit se může každý,
kdo má chuť prodávat své výrobky, zajímavé dekorace, dárky, prostě vše, co souvisí s
Vánocemi, nejlépe do 26.11.2018.
Pro návštěvníky bude připraveno tradiční občerstvení – svařák, punč, dětský punč, čaj,
vafle, perníčky, cukroví, ale také zabíjačkové pochoutky apod.
Na pódiu vystoupí děti z Mateřské školy Kelč, pěvecký sbor základní školy a vánoční
atmosféru naladí i skupina RK Band z Hranic ve svém víc než hodinovém hudebním
programu. Poté společně s panem starostou rozsvítíme vánoční strom, což bude signál
pro Mikuláše, který v doprovodu andělů přijede rozdat dětem dárky. Pokud mu čerti
cestou neseberou balíčky, bude jich mít dost pro všechny děti narozené od 1.1.2006. Jako
každý rok musí děti předložit žeton, který bude k vyzvednutí na MěÚ v Kelči, a to od
19. do 29. listopadu.
Budeme se těšit na hojnou účast.
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Ohlédnutí za ParaAkademií
Dne 13. října 2018 proběhla v Kulturním domě v Kelči ParaAkademie, kterou každoročně pořádá ve spolupráci s městem Kelč spolek Anděl. Letos proběhl již 16 ročník
ParaAkademie který byl zaměřen na téma TANCEM KE ŠTĚSTÍ. Toto téma jsem zvolila
proto, že u tance zapomeneme na veškeré starosti, uvolníme se, nepřemýšlíme nad ničím
a jen tančíme. U tance si nevšímáme, jaký ten druhý je, jakou má barvu pleti, jestli je
handicapovaný. Při tanci jsme si všichni rovni. Pro každého tanec znamená něco jiného,
především je to svoboda (projev, díky kterému máme možnost se vyjádřit), očista duše,
koníček, inspirace, odpočinek, umění, práce.
Použiji citát, který mi utkvěl v paměti „Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje
to, na co slova nestačí.“ Ruth Saint Denis
Na tuto akci přijal pozvání známý zpěvák VOXEL, který celou akci zahájil.
Klienti Anděla byli jeho vystoupením nadšení a nejen oni, ale i klienti z Bystřice pod
Hostýnem a z Brna. Pozvání přijaly i zcela nové taneční soubory, které ještě na naších akcích nevystupovaly. Musím říct, ať to byl tanec na tyči, nebo umělecký tanec, mažoretky,
všechny tance byly nádherné jedinečné a nezapomenutelné. Zato patří těmto souborům
obrovské díky, že se právě rozhodly podpořit tuhle akci. Spolupráce s nimi byla úžasná a
máme neplánové i další společné akce.
Chtěla bych taky poděkovat Mateřské školce Kelč, že na naší akci vystoupila.
Akci zakončil svým jedinečným vystoupením Pavel Novák.
Poděkování, patří všem, kdo se na akci podíleli a nějakým způsobem pomohli. Velké
díky patří taky našim partnerům, sponzorům a městu Kelč.
Chci poděkovat všem, kteří na naši akci přišli a podpořili nás. Budeme se na vás těšit při
dalších našich společných akcích.
Krásné podzimní dny přeje
Hana Šivicová a celý spolek Anděl

Kulturní akce v listopadu ve zkratce
čtvrtek
čtvrtek
čt-pá
sobota
sobota
čtvrtek
sobota
neděle
pátek
pátek

1.11.
17:00
8.11.
16:00
9. a 10.11.
10.11. 18:00
10.11. 15:00
15.11. 16:00
24.11. 13:00
25.11. 10:00
30.11. 13:00
30.11. 17:30

Podzimní kavárna v KD
Posezení s důchodci v KD
Den otevřených dveří v OU
Divadlo - Neprodejné manželky v KD
Benefiční koncert ve farním kostele
Tvořivá dílna v zahradě OU
Vánoční jarmark v KD
Vánoční jarmark v KD
Vánoční jarmark na náměstí – trhy
Mikulášská nadílka na náměstí
16
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Ve třídách mateřské školy dýchá veselá nálada
Všude lítají barevní dráčci, jsou vidět košíky plné barevných plodů, dýně, výrobky z
barevného listí i skřítci „Podzimníčci“ vytvoření z přírodnin. Touto výstavkou se loučíme s podzimem a začínáme naplno vnímat měnící se přírodu a její přípravu na zimní spánek. Děti budou dramatizovat pohádky o zvířátcích z
lesa. Budeme očekávat příjezd
Martina na bílém koni, povídat si, jak je důležité se správně
oblékat, protože se k nám velmi
rychle blíží zima.
7. listopadu k nám zavítá oblíbené Hodonínské divadlo s pohádkou o vztazích, se zajímavými zápletkami a nezbytným
humorem - „Krtek a prasátko“.
8. listopadu potěší již tradičně
někteří předškoláci svým vystoupením kelečské důchodce
při společném setkání v Kulturním domě v Kelči. Pod vedením p. uč. A. Hlavicové a
M. Hlavicové se děti naučily tanečky na písničky, které babičkám a dědečkům zatančí.
Letošním velkým tématem jsou pohádky. Nebudou chybět princezny v krásných šatech
a ani princové se nenechají zahanbit!
14. listopadu se uskuteční informativní schůzka pro zájemce o lyžařský kurz, který nás
čeká na začátku ledna s lyžařskou školou Eskimák.
Blíží se nejenom zima, ale i adventní čas. Zúčastníme se Vánoční výstavy pořádané Občanským sdružením Anděl, kde budou děti prezentovat své výrobky. Také poslední listopadový pátek prožijeme tvořivě. Ve všech třídách si děti s paními učitelkami vyrobí adventní věnečky. V loňském roce vyráběly děti s rodiči nádherné ozdůbky na živé vánoční
stromečky. Rádi bychom tuto domácí aktivitu zrealizovali i v letošním roce.
30. listopadu přijede nové Divadlo z truhlice s pohádkou „Truhlík a truhlička“, která
bude o správném stolování. Odpoledne se můžete přijít podívat na naše představení
během Vánočního jarmarku na náměstí v Kelči. Budou tancovat děti z „Ježečků“ i
„Berušek“.
Potom už jen napíšeme a nakreslíme dopis Ježíškovi a budeme se těšit na zimu a na
Vánoce.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
17
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Výuka na dopravním hřišti
Letošní čtvrťáci už zahájili svou přípravu v rámci dopravní výchovy. Jednak jim začal
nový vyučovací předmět dopravní výchova a k tomu již dvakrát navštívili meziříčské dopravní hřiště, na němž absolvovali dvouhodinový program teoretické i praktické výuky.
Hlavním cílem výuky na dětském dopravním hřišti je působit na poli prevence dopravní
nehodovosti dětí. Hřiště je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních komunikacích a k výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ. Měsícem říjnem výuka na dopravním hřišti letos
končí a bude pokračovat zase až na jaře 2019.

Činnost zájmových kroužků zahájena
Už tři roky na naší škole působí pěvecký sbor. Chodí do něj děti 1. stupně, opět jsou to
ve velkém počtu prvňáci, ale nejen oni, do sboru stále chodí i ti, kteří jej navštěvovali
loni nebo předloni. To si paní učitelky Mgr. Marie Geserichová a Mgr. Marie Matysková
velice pochvalují, protože starší děti jsou tzv. „tahouni se zkušenostmi“ a jsou jak pro
vedoucí sboru, tak pro samotný zpěv velkou oporou.
V kroužku Mgr. Ivety Stržínkové Hra na zobcovou flétnu se děti seznámí s hudebním
nástrojem, učí se číst noty, zkoušejí jednoduché melodie a písničky, připravují se např.
na školní vánoční koncert, na vystoupení pro občany Kelče (setkání s důchodci), na akci
Vítání občánků apod.
V Hudební škole Mgr. Libuše Vlčkové hrají děti na klávesy nebo klavír.
Vyučující ZUŠ Valašské Meziříčí Mgr. Martina Vadelová a pan Jiří Stodůlka vedou obory
hry na dechové nástroje a klavír a v Privátní škole J. Nechanického se zájemci učí nebo
už zdokonalují ve hře na kytaru.
Rodiče dětí, které mají nějaké logopedické problémy, mají možnost je přihlásit do logopedického kroužku. Ten vede Bc. Anna Hlavicová.
Tradičně svou činnost zahájil kroužek aerobiku pod vedením paní Vlaďky Bijové.
Děti mohou také navštěvovat kroužky školního klubu a záleží na nich, zda si vyberou
kroužek se sportovním zaměřením nebo kroužek ručních prací, kroužek „modelář“,
kroužek vaření či práci na počítači. Aktuální nabídku kroužků najdete na webových
stránkách školy nebo na nástěnkách přímo ve škole. Nově mohou děti docházet do
kroužku deskových her.
Kromě této pravidelné činnosti budeme po celý rok připravovat jednorázové akce pro
žáky, a to sportovního nebo společenského charakteru.
18
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Přírodovědný klokan
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v
Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je zařazena do kategorie B programu Excelence.
Soutěžní test obsahuje 24 úloh a žáci vybírají z pěti možností odpovědí. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů).
Na řešení mají soutěžící 40 minut čistého času. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v
každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
V naší škole měla tato soutěž 20 řešitelů (10 deváťáků a 10 osmáků) a nejlepšími byli
Daniel Kubla - 8.třída., Veronika Pavlíková - 9.třída. a Tomáš Orel - 8. třída.

Burza práce a veletrh středních škol
Cílem akce je propojit informovanost široké veřejnosti o nabídce oborů středních škol,
především z okresu Vsetín, s pracovními nabídkami řady firem z tohoto regionu a také
podpořit dlouhodobě nedostatkové profese na trhu práce.
Akce je tedy určena nejen žákům základních škol, kteří volí své budoucí povolání, jejich
rodičům a pedagogům, ale i lidem, kteří hledají zaměstnání nebo se zabývají otázkou
své kariéry. Cílem je ukázat, v jakých oborech je v současnosti na trhu práce nedostatek
kvalifikovaných absolventů a jakým směrem je tedy vhodné se při výběru střední školy
orientovat, a usnadnit tak práci rodičům a žákům devátých tříd při tak zásadním kroku
v jejich životě. Tato akce se konala ve Vsetíně v Domě kultury.

Kalendárium 1918 - 2018
V září vyrazila na přírodovědnou a vlastivědnou vycházku po okolí Valašského Meziříčí
a po stopách Tomáše Garrigua Masaryka třída 5.A. Nyní si významné výročí připomínají i třeťáci. Třídní učitelka pro ně, ale také ostatní žáky školy, kteří tudy procházejí,
připravila nástěnku o prvním československém prezidentovi včetně testu (i s možností
kontroly správných odpovědí). Ve 4.B se žáci napříč předměty dozvídají různé informace
o naší minulosti, učí se písničky, čtou si příběhy z historie, kreslí apod.

Vzdělávací a hudební One man SHOW!
Jedinečná One man Show v podání mladého zpěváka a herce Kristiána Alexandra Šebka,
jejímž cílem bylo nejen pobavit, ale mimo jiné poukázat na takřka šílenou závislost mladé
19
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generace na sociálních sítích, internetu a virtuálním světě všeobecně byla určena našim žákům 4. – 9. ročníku. Kristián Alexandr Šebek ukázal v programu, který trval přes dvě hodiny,
všechny stránky „internetové mánie“ a negativní, ale i pozitivní dopad sociálních sítí na dnes
už běžný život online (tedy „stále připojený“).
Protože se jednalo také o hudební pořad, zazněly v něm mnohé populární a známé skladby
světové i české muziky.
Smyslem celého pořadu byla snaha říci: „Ano, internet je dobrý, ale jen v určité míře“, tedy
motivovat mladé lidi k hledání i jiných zájmů a přesvědčit je o možnosti dokázat se bavit a
žít i bez něj.
Z názorů žáků - diváků:
Zpočátku jsem si myslela, že to bude nudná prezentace o tom, jak moc používáme sociální sítě.
Nakonec to byla velmi příjemná přednáška a myslím si, že zpěv byl vítaným zpestřením. Vystupující byl mladý a milý a bylo poznat, že si všechny zážitky, o kterých nám říkal, opravdu prožil.
Byl to týpek, rozuměl nám.
Bylo to fajn. Zpěv byl hezký. Rozhodně doporučuji.
Bylo to úžasné, moc se mi líbilo.
Přednáška byla hezky provedená, přednášející věděl, o čem mluví a bylo to hezky doplněno
hudbou. … Ale podle mě jsme se ani nedozvěděli nic nového. To, co nám bylo řečeno, nám říkají
učitelé, rodiče… To ale nic nemění na tom, že to bylo poučné, i když spíše pro mladší žáky.
Osobně si myslím, že se to líbilo hlavně holkám. Světelné a hudební efekty tomu dodaly tzv. šťávu.
Bylo to zajímavé vystoupení, skvělý byl i výběr hudby, ani zpěv nebyl špatný.
PhDr. Pavla Čučková
zástupkyně ředitele školy

ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE
Odborné učiliště Kelč oznamuje, že i v tomto školním roce 2018 / 2019, v rámci environmentální výchovy a zapojení do projektu Zelená škola, Recyklohraní a aktivity Ukliďme
si svět, pokračujeme ve sběru elektroodpadu.
Elektroodpad můžete vozit ke kotelně při OU Kelč ve všední dny od 7:00 do 14:00. Mimo
tuto dobu po telefonické domluvě kdykoliv.
Typy elektroodpadu, které je možné dovézt: lednice, mrazáky, sporáky, mikrovlnné trouby,
pračky, malé kuchyňské spotřebiče, počítače a příslušenství, televizory, rádia, mobily, přehrávače a ostatní zařízení, zářivky, žárovky, výbojky, elektrické nástroje, hračky, volný čas a
sport, lékařské přístroje, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, baterie
všeho druhu a akumulátory.
Honešová Pavla, koordinátor EVVO, tel.: 778 470 906
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2. Tvořivá dílna
Zveme všechny 15. listopadu 2018 od 16:00 do 19:00 na 2. Tvořivou dílnu, která se koná
v rámci ekologického projektu „Strom a člověk“. Projekt je spolufinancován ZK. Tvořivé
setkání proběhne v horní pracovně u skleníků a zaměříme se na břízu a advent.
Koordinátor projektu: Honešová Pavla

SPORT

Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 30.9.2018 se na střelnici SSK Kelč uskutečnilo šesté závěrečné kolo - Finále
,,Kelečské střelecké ligy 2018“, soutěže SP (30+30). Zároveň proběhlo celkové
vyhodnocení soutěže pro rok 2018. Kritérium pro celkové závěrečné vyhodnocení
,,Kelečské střelecké ligy 2018“ splnilo 14 soutěžících (3 nejlepší kola v soutěži + účast
ve ,,Finále“). Na stupních vítězů se umístili:
6. kolo (Finále) :
Zdeněk Rédr (AVZO Přerov) s nástřelem 540 bodů (ze 600 možných)
Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 539 bodů
Michal Fanta (SSK Buchlovice) s nástřelem 539 bodů
Závěrečné vyhodnocení ,,Kelečské střelecké ligy 2018“ :
Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 2195 bodů (ze 4 bodovaných
závodů)
Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 2193 bodů
Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 2169 bodů
Na závěr ukončené soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2018“ je třeba poděkovat vedení
SSK Kelč za celkovou organizaci soutěže, poděkovat také všem jeho aktivním
členům, sponzorům, kteří se podíleli na přípravě celé soutěže a v neposlední řadě i
na její kvalitní a bezproblémové realizaci a na propagaci střeleckého sportu v našem
regionu. Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2018“ a další
informace pro širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu www.ssk-kelc.webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
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SDH Komárovice v roce 2018
Skončila „posmolená“ sezóna 2018 aneb léto s klikou. Jak bylo loni na podzim předvídáno, tak se stalo, obměnila se velká část dívčího týmu. Změny na postech byly
zásadní, a ačkoliv tréninky vypadaly poměrně slušně, nezkušenost a snad tréma
závodnic ze závodů, kterých jsme bohužel neobjely tolik, co v předchozích letech,
způsobilo, že na závodech jsme nepředváděly hezké požární útoky a dělaly chyby.
Na začátku srpna, kdy náš trenér začal trošku klidněji spát, že si nový tým konečně
sedá a situace se zlepšuje, došlo před nejdůležitějším víkendem ke zranění klíčové
proudařky Terky, takže jsme si musely pořád někoho hledat a půjčovat, aby nám na
závodech vypomohl.
Jasným cílem bylo se jako v předchozích letech probojovat přes postupové soutěže na
Mistrovství České republiky. Požární útoky na nástřikové terče se nám naštěstí letos
docela dařily. V květnu jsme se přes obvodové kolo dostaly na okresní kolo do Horní
Lidče, které se konalo 16. června. Vyhrály jsme všechny tři disciplíny a zaslouženě se tak
probojovaly do krajského kola. Okresního kola se zúčastnili i naši muži, kteří si odvezli
2. místo z běhu na 100 m, 3. místo ze štafety, nepodařený útok je však shodil na celkové
4. místo. Krajské kolo se konalo 28.7.2018 ve Valašském Meziříčí. Ten den se nám opět
podařilo zvítězit ve všech třech disciplínách. Téměř všechny holky předvedly své nejlepší
výkony. Vyhrály jsme a byly jsme šťastné, že zase jedeme na tolik vysněné Mistrovství
České republiky, tentokrát do Liberce.
Mistrovství České republiky v Liberci – pátek 24. až neděle 26.8.2018: Zase to šílené
vstávaní ve čtyři hodiny ráno – budiž. V pátek proběhly tréninky a slavnostní zahájení. Téměř celý den propršel a my z pokoje na kolejích sledovaly nerozpadající se mlhu,
která zahalovala Ještěď. Večer na „válečné poradě“ letošního mistrovství každá z holek
dostala od trenéra kliku – pravou kliku od dveří. Tímhle dokázal, že v nás stále opravdu
strašně moc věří. V sobotu
ráno holky vyběhly v běhu na
100 m s překážkami krásné
4. místo. Odpoledne si odnášejí 5. místo za štafetu. V
tu chvíli bylo všem jasné, že
„slavná republiková večerní
party“ bude pro nás krátká a
půjdeme brzy spát, abychom
zítra předvedly to nejlepší,
co zvládneme. Tak se stalo,
dostály jsme zodpovědnosti
a do postelí uléhaly hodně
brzy oproti ostatním týmům.
Nebudeme lhát, trému jsme
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měly, tak jsme si přály teď tady stát a předvést ten nejkrásnější útok. Rozběhly jsme první
pokus s novými proudnicemi a holky na terčích bojovaly s obrovskou koulí mlhy, duhy, a
terče se neplnily. Hrůza – držely jsme poslední místo. Spekulovaly jsme o nových proudnicích, mračily se. Před druhým pokusem zněl úkol jasně: „Holky, jen si dejte hezký
útok, užijte si to, nic víc přece nechci“. Až na přípravné základně jsme začaly vtipkovat a
do druhého pokusu odcházely s odhodláním. Odnášíme si 6. místo z požárního útoku.
A ano, požární útok míchá pořadím až do poslední chvíle a ani tady to nebyla výjimka.
Ženy SDH Komárovice se umísťují na celkovém 3. místě na Mistrovství České republiky v požárním sportu 2018 a stávají se tak II. vicemistryněmi požárního sportu pro
rok 2018. Dokázaly jsme to! Nebo to bylo tou klikou? Historie se neptá. Vybojovaly jsme
tak opět cennou medaili pro Zlínský kraj na republikové úrovni.
Moc děkujeme všem, kteří jste stáli 26. srpna v podvečer u požární zbrojnice v Komárovicích. Děkujeme za přivítání a pohoštění, které na nás po návratu z Liberce čekalo. Byli jste
úžasní.
V letošním roce jsme odjely celkem 18 pohárových soutěží, z čehož jsme třikrát obsadily
1. místo, dvakrát 2. místo a třikrát jsme obsadily 3. příčku. Nejlepšího času jsme dosáhly
ve Špičkách, a to 17:24 s.
Kdo za letošním bojem stál? V čele rozhodně náš neustále optimistický trenér František
Foukal a jeho desítka složená z holek Plesníkových Patricie, Terezie (před MČR se zranila a zastoupila ji Simča Krampotová ze Semetína), Kateřiny, Hynčicové Veroniky, Vozákové Kateřiny, Hollové Lucie, Foukalové Evy a již tradičně Chovancové Petry z Horní
Lidče, Natálky Honců z Vrchlabí a Domči Klvaňové z Oznice.
Jako v předchozích letech děkujeme za finanční a hmotnou podporu městu Kelč, panu
Ing. Karlu Gábovi, SDH Kelč za půjčování jejich auta. Velký dík patří i ostatním, kteří nás
finančně či hmotně podpořili především při účasti na MČR v Liberci. Dík patří našim
celoročním fanouškům a pak těm, kteří z Komárovic dojeli do Liberce a naše třídenní
zápolení sledovali přímo tam.
Děkujeme moc, trenére, starosto sboru, fanoušci, fotografe, náhradní řidiči, zaskakující
kluci a ostatní na trénincích a všichni ostatní, co pro nás tolik děláte.
za SDH Komárovice Eva Foukalová

SDH Komárovice veřejně děkuje 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.
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RŮZNÉ

39.SVK Rally Příbram
„Na Rally Příbram pokračovala vítězná série Stříteského“ – takto zněl titulek článku na
jednom z internetových serverů, který pojednával o průběhu 39.SVK Rally Příbram.
Tato soutěž byla těžším a divočejším závodem než předcházející Jeseníky. Jednalo se o
Dominikův druhý start v plné konkurenci jezdců seriálu Opel Adam Cup, ke kterým
se připojil i na minulých závodech absentující Patrik Brtníček. Ovšem jeho největším
soupeřem byl opět Martin Vopatřil, s nímž naplno závodili od prvního kilometru. Opět
se, tentokrát se spolujezdcem Michalem Večerkou, dostali do čela pořadí Cupu hned
na první rychlostní zkoušce, byť o pouhé 0,2 sekundy - na této pozici ale vydrželi až do
konce soutěže. Že to nebude vůbec jednoduché, se přesvědčili hned na druhé RZ, kde
Dominik vyrobil menší chybičku, když minul odbočku za horizontem a nechal tam tak
3-4 sekundy – přesto ale tuto zkoušku vyhrál… Mnohem větší krize ale následovala na
další, v pořadí 3. rychlostní zkoušce, kdy ve velké rychlosti dosti divoce jezdili po louce
a na trať se vrátili těsně před cílovou fotobuňkou. Pro vývoj soutěže ale byla rozhodující
pátá rychlostní zkouška, kde si před Martinem vybudovali poměrně velký náskok. Proto
si mohli dovolit, i vzhledem ke stavu trati, kde bylo vytaháno opravdu velké množství
nečistot, pojmout poslední dvě rychlostní zkoušky více v klidu, aby auto i sebe dovezli v
pořádku do cíle.
Z našeho pohledu se jednalo o nádherný závod, kde se jelo od počátku velmi rychle a
kde měl Dominik možnost okusit i vyšší náročnost závodů Mistrovství České republiky.
Petr Stříteský
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Program listopad:
-

Úterý 6.11.2018 od 9:00 hod. „Vítr přišel s listopadem, všechno listí padá
na zem“. Vyrobíme si lampičky ze sklenic, budeme kouzlit s listy, zacvičíme si
ukazovačku „Malý brouček“.

-

Pondělí 12.11.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“
Tradiční dušičková návštěva hřbitova. Sraz v 9:30 hod. u fary.

-

Úterý 20.11.2018 od 9:00 hod. „Vyletěl si pyšný drak, vyletěl si do oblak“.
Společná výroba draka, zpěv písniček s podzimní tématikou.

-

26.11.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Modelování z
marcipánové hmoty – květinky, zvířátka apod.

-

Čtvrtek 29.11.2018 od 16:30 hod. – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ odpolední herna s tatínkem! Určeno dětem do 5 let a jejich tatínkům.

-

Pondělí 3.12.2018 od 9:00 hod. Nás navštíví MIKULÁŠ A ANDĚL s
nadílkou pro všechny hodné děti! Nadílka se uskuteční na BEFARKU. /Na
tento program je nutné se přihlásit, email: rcslune@seznam.cz /
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Informace, novinky sledujte na webu: rcslune.mypage.cz
Bc. Veronika Mlčáková

Poděkování
V sobotu 20. října 2018 se sešlo v Kulturním domě v Kelči bezmála 200 bývalých zaměstnanců závodu LOANA Kelč. S nápadem uspořádat tuto „akci“ přišli manželé Věra a Luboš
Pavelkovi, Laďka Bijová a Majka Oravová. Že se akce vydařila, bylo vidět na každém z přítomných. Všichni se dobře bavili. Každý si našel tu svou kamarádku, spolupracovnici nebo
celý kolektiv, v kterém v Loaně pracoval a zavzpomínali na „staré časy“. Pro každého bylo
připravené malé občerstvení. O vzornou obsluhu se postaraly členky turistického oddílu
Myšáci.
Myslím, že ještě dlouho budeme na toto setkání vzpomínat a těšit se na další.
Za všechny přítomné všem organizátorům děkuje
Dana Bělíčková
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Výsledky spokojenosti klientů Charitní pečovatelské služby v Kelči
Jako každoročně, tak i v roce 2017 proběhlo v Charitní pečovatelské službě Kelč zjišťování spokojenosti klientů, jejich rodinných příslušníků i široké veřejnosti s poskytovanými
službami. Tento průzkum probíhá formou anonymního dotazníkového šetření, jehož výstupy jsou následovně zpracovány. Výsledky nyní zveřejňujeme formou článku v místním
Zpravodaji. V roce 2017 vyplynul zájem ze strany klientů a jejich rodinných příslušníků o:
přednášku pro pečující rodinné příslušníky, informace o odlehčovací péči a dopravu
k lékaři. Přednášku pro pečující rodinné příslušníky uspořádala naše Charitní pečovatelská služba ve spolupráci s Diakonií ČCE Valašské Meziříčí v prostorách Befarka dne 29.
05. 2018. Cílem přednášky bylo předat rodinným příslušníkům, kteří pečují o své blízké,
informace týkající se využívání služeb domácí péče, vyřízení příspěvku na péči a zajištění
potřebných kompenzačních pomůcek cestou praktického nebo odborného lékaře, možnosti využití odlehčovací péče v regionu, kam se obrátit o pomoc. Přítomní byli také seznámení s činností svépomocných skupin. Dále měli možnost si nejen prohlédnout, ale
také vyzkoušet manipulaci se základními kompenzačními pomůckami jako je mechanický
vozík, plastová sedačka na vanu, chodítko skládací a podpažní, nadstavec na WC, pásy pro
přesun, sedačka do sprchy, které jim usnadní jejich každodenní péči o blízké.
Odlehčovací péči poskytuje Charita Valašské Meziříčí v Charitním domě pokojného
stáří ve Valašské Bystřici. Kontakt je 571 646 501, 603 549 618. Bližší informace získáte
na našich webových stránkách www.valmez.charita.cz a Diakonie ČCE Hospic CITADELA 571 629 084, 736 473 245, www.citadela.cz.
Doprava k lékaři je službou zajišťována v rámci fakultativních služeb. Jelikož se jedná o
úkon, který není uveden v zákoně o sociálních službách, nemůže naše služba s klientem
podepsat smlouvu jen na základě požadavku o dopravu.
Děkujeme všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili.
Charitní pečovatelská služba Kelč
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INZERCE
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Rizikové kácení.
Ořezy stromů.
Pavel Marejka, tel.: 775 039 218
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Jan Stržínek

Kelč

65 let
Helena Kleiblová
Marie Kuchařová
Jan Ryška
Evelyn Hýžová
Marie Suchánková
Libuše Hollová

Kelč
Kelč
Kelč
Komárovice
Komárovice
Lhota

70 let
František Srkala
Josef Bek

Kelč
Kelč

75 let
Josef Rakovský
Josef Novosad

Kelč
Němetice

80 let
Bohuslava Plesníková

Lhota

81 let
Irena Libosvárová

Kelč

86 let
Věra Janošková

Kelč

88 let
Ludmila Orlová

Kelč

93 let
Vlasta Orlová

Kelč

Narození
Adam Stodůlka

Komárovice

Sňatky
Kateřina Hrňová * Jiří Marafko

Úmrtí
Jaroslav Hlavica 58 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 1000 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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