březen 2019

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

3/2019
10/2018
1

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

březen 2019

2

březen 2019

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Kelč hledáčkem objektivu – pravidla a podmínky fotosoutěže
2. ročník fotografické soutěže Kelč hledáčkem objektivu vyhlašují Město Kelč a kulturní
komise (dále pořadatel). Soutěž probíhá od 1. března do 31. května 2019.
Tématem fotografické soutěže je zachytit Kelč, atmosféru života v ní, hodnotit se bude originalita a nápad.
Soutěž není omezená věkem ani bydlištěm soutěžících. Každý soutěžící může zaslat maximálně 3 soutěžní fotografie (ve formátu název-fotografie.JPG, velikost fotografie max. 6MB)
přímo na e-mail: schybolova@kelc.cz, případně přes uschovna.cz nejpozději do 31.5.2019.
V e-mailu soutěžící uvede své jméno, bydliště a věk.
Odesláním fotografie dává soutěžící souhlas s případným využitím této fotografie v propagačních materiálech Města Kelč, na webu města či jeho FCB profilu, dále dává souhlas, že jeho
fotografie může být prezentována v tištěné podobě na výstavě v rámci Kelečských slavností.
Vyhlášení vítězů soutěže bude součástí Kelečských slavností konaných ve dnech
28.-30. června 2019, kde vítězové obdrží hodnotné ceny. Přesný den a čas bude upřesněn
v červnovém zpravodaji.
Zasláním fotografie do soutěže soutěžící potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn
s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení soutěžícího ukázalo nepravdivé, může být
taková fotografie ze soutěže vyřazena stejně jako soutěžící. Soutěžící tedy bere na vědomí, že
na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám
v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií,
za porušení práv třetích osob jejich zachycením na fotografii či užitím fotografie ze strany
pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý soutěžící je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s aktuálními právními předpisy, dbát oprávněných
zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu
osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává soutěžící vůči pořadateli jednoznačně najevo,
že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto
práv.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle
svého uvážení. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu kategorizovat soutěž
(např. dle věku soutěžících).
O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.
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USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Kelč dne 3.12.2018.
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Rada schvaluje stanovení maximální a minimální délky nájmu místa na veřejném
pohřebišti města Kelč na maximální dobu 20 let a minimální dobu 5 let, ne však na
dobu kratší, než je stanovená tlecí doba v současném řádu veřejného pohřebiště.
Rada schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Kelč dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Údržba veřejného osvětlení v Kelči – rok 2019“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Tomáš Srkala ELSAP.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojka pro pozemek parc.č. 40/1 v k.ú. Němetice“ na pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Němetice s R. O.
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Vodovodní přípojka pro RD
na pozemcích p.č. 888/17, 60 a 914/2 v k.ú. Komárovice s D. P. a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Přípojky pro novostavbu RD
na pozemku p.č. 30/2 a 41/2 v k.ú. Komárovice“ na pozemcích p.č. 916/1 a 916/10
v k.ú. Komárovice s O. P. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada bere na vědomí vyhodnocení systému náležité péče hospodářského subjektu
města Kelč ze dne 10.12.2015. Systém je vyhovující a není třeba změn.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku
města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Kelč-Nové Město, p.č. 49/1–1 ks smrk
pichlavý
Rada schvaluje ocenění a zařazení do majetku města Kelč stavby: prodejní kiosek
na výletišti v Němeticích a mostek přes náhon v Komárovicích (u Kučerového) dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření č. 1/2019 dle
předloženého návrhu.

USNESENÍ z 7. zasedání Rady města Kelč dne 28.1.2019.
•

•

•

Rada schvaluje dodatek č. 4 smlouvy o dílo na akci „Oprava krovu a střechy sýpky
v Kelči“ se zhotovitelem stavby H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů Ing. Jaroslava Orla, bytem Kelč č.p. 370 do funkce vedoucího
kanceláře starosty Městského úřadu Kelč s účinností od 1.2.2019 a současně stanovuje platový výměr dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
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„Oprava části MK a výstavba parkoviště u domu č.p. 510 v Kelči“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč,
IČ: 00303925 a SWIETELSKY stavební, s.r.o., dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava sociálního zařízení – fotbalové šatny v KD Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na projektovou dokumentaci
akce „Stavební úpravy kuchyně v MŠ Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, BP projekt, s.r.o., Havlíčkova
234/1, 757 01 Valašské Meziříčí.
Rada pověřuje starostu přípravou projektových žádostí v rámci dotačních programů v roce 2019 na akce:
Oprava krovu střechy sýpky v Kelči – z Ministerstvo kultury a Zlínský kraj
Oprava křížů v Babicích a v Kelči – ze SZIF a Ministerstvo pro místní rozvoj
Oprava mostku v Komárovicích – z Ministerstvo pro místní rozvoj
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči na akce:
Mateřská škola Kelč – Dětský karneval 16.2.2019
Honební společenstvo Kelečsko, z.s., – Myslivecké odpoledne 9.3.2019
ANDĚL z.s., Kelč 290 – Velikonoční výstava 23.- 24.3.2019
o ParaAkademie 12.10.2019
o Vánoční výstava 23.– 24.11.2019
Klub modelářů Kelč, z.s., - „KIT SHOW KELČ 2019“ 27.– 28.4.2019.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku
města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Komárovice, p.č. 659/42–1 ks topol osika.
Rada schvaluje Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb
s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín, Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín,
IČ:00851817, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje novelizovaný Organizační řád Městského úřadu Kelč s účinností od
1.2.2019.

USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Kelč dne 7.2.2019.
•
•

Rada bere na vědomí rezignaci Ing. Jaroslava Orla na mandát člena Zastupitelstva
města Kelč k 31.1.2019.
Rada v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů předala náhradníku téže volební strany panu Radku Zajícovi osvědčení o tom, že se stal členem
Zastupitelstva města Kelč od 1.2.2019.
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USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 7.2.2019.
•

•

•

•

•

•

•

•

Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci Ing. Jaroslava Orla na mandát člena Zastupitelstva města Kelč k 31.1.2019.Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva města Kelč, pana Radka Zajíce, bytem Lhota č.p. 44, 756 43
Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení akce „Stavba chodníku podél silnice III/4392
v obci Kelč“ jako výdaje rozpočtu města Kelč na rok 2019, přičemž uvažované
vlastní zdroje jsou ve výši 290.090,20- Kč, za podmínky spolufinancování akce
z rozpočtu SFDI. Zastupitelstvo schvaluje zařazení akce „Stavba chodníku podél
silnice III/4392 v obci Kelč“ do rozpočtu města Kelč na rok 2019, přičemž uvažovaný příspěvek z rozpočtu SFDI je ve výši 1 473.267, - Kč, a to v totožné výši na jeho
příjmové i výdajové straně.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení akce „Cyklostezka Kunovice – Kelč – II. etapa“
jako výdaje rozpočtu města Kelč na rok 2019, přičemž uvažované vlastní zdroje
jsou ve výši 2 408.921,66 Kč, za podmínky spolufinancování akce z rozpočtu SFDI.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení akce „Cyklostezka Kunovice – Kelč – II. etapa“ do
rozpočtu města Kelč na rok 2019, přičemž uvažovaný příspěvek z rozpočtu SFDI je
ve výši 9 945.633, - Kč, a to v totožné výši na jeho příjmové i výdajové straně.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování pískovcového kříže v obci Kelč“ v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotačního titulu DT 117d8210G Obnova drobných sakrálních
staveb a hřbitovů.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/OVS/3073/2018-OVSM, a to pozemku p.č. 2051/74 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město a pozemku
p.č. 1312/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 115 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město z vlastnictví České republiky-Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 do
vlastnictví Města Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje závazky a sankce uvedené v Čl. IV této smlouvy a zřízení
věcného práva uvedeného v Čl. V. této smlouvy, spočívajícího v závazku města Kelč
nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let
ode dne nabytí do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo schvaluje zapůjčení finanční částky 150.000, - Kč Tělovýchovné jednotě Kelč, z.s., se sídlem Kelč 592, PSČ 756 43, IČ: 64123197 dle předloženého
návrhu smlouvy o zápůjčce a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo projednalo žádosti Martina Hlavici, Kelč 511 a manželů Olgy a Aleše
Eliášových, 28. října 961/279, 709 00 Ostrava – Hulváky o pořízení změny Územní6
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ho plánu města Kelč a tyto přijímá k řešení při projednávání změny č. 2 Územního
plánu města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Odstranění havarijního stavu mostu v obci Komárovice“ v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT 117d8210C Podpora obnovy staveb
a zařízení dopravní infrastruktury.

Svoz odpadů v březnu

Městská knihovna Kelč

Plasty
Papír
Sklo

pátek 15. 3.
a pátek 29. 3. 2019
ZAVŘENO

středa 13. 3. 2019
pátek 15.3. 2019
pátek 29.3.2019

KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Divadelní představení Koule – ZRUŠENO!
(sobota 16.3.2019)
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X. ročník výstavy modelů KIT SHOW KELČ 2019
27. – 28. 4. 2019
Kulturní dům v Kelči
Srdečně zvou modeláři Kelč, EAST models.sk.,
město Kelč a TJ Kelč

KELEČSKÉ SLAVNOSTI – PROGRAM
SOBOTA
Milan Peroutka se skupinou PERUTĚ
Jiří Zonyga & Větry z jihu
DOCUKU – kapela z Valmezu
Takzatrup (zábava)
NEDĚLE
místní spolky, složky
HEC + Michal David revival
ELVIS PRESLEY revival band
Naučná stezka – Den očima včelky
V HD – výstava ke 120. výročí založení včelařského spolku,
výstava vítězných fotografií fotosoutěže
V areálu chovatelů – výstava drobného zvířectva
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
V sobotu 16. února 2019 se
uskutečnil dlouho očekávaný DĚTSKÝ KARNEVAL
s Klauny na volné noze, který se těšil velké návštěvnosti
a spokojenosti dětí i rodičů.
I na večerních ŠIBŘINKÁCH jsme se výborně bavili se skupinou TakzatruP.
Děkuji všem z řad rodičů
i zaměstnanců mateřské školy za jejich akčnost a bezproblémový průběh akcí. Každý
článek byl důležitý! Vážím si vaší dobrovolné práce pro děti. Chtěla bych zároveň poděkovat
všem sponzorům, kteří věnovali malé i větší ceny do tomboly a kola štěstí.
Začátkem února proběhlo vyhodnocení celorepublikové výtvarné soutěže s názvem „Máme
rádi zvířata“, kterou pořádala Státní veterinární správa. Právě naši předškoláci obsadili krásné
2. místo a vyhráli dvě farmářské stavebnice „Playmobil“ v hodnotě 4 500Kč.
Během měsíce března si budeme povídat o tom, co se děje v trávě i v lese. Těšíme se na
příchod jara a objevování prvních jarních kytiček. Děti zasadí travičku, budou pozorovat
klíčící semínka a zalévat je. Budou také vyrábět „přáníčka pro potěšení“ pro ženy k svátku do
kavárny. Dne 4. března navštívíme v základní škole „Mobilní planetárium“. Je to nafukovací
kopule, ve které se bude dětem na strop promítat pohádka „Krtci – Co je tam nahoře?“. Je
tak velká, že by se k nám do školky nevešla. Připomeneme si, že je březen Měsícem knihy
a 5. března navštívíme místní knihovnu. Děti si prohlédnou knížky i časopisy. Na vlastní oči
uvidí, jak se třídí knihy, aby bylo v knihovně přehledně. Čtete dětem? Stále platí pozvánka
k nám do školky. V letošním roce nabízíme rodičům, prarodičům i příbuzným možnost přijít
přečíst pohádku dětem po obědě. Výběr knihy necháme na Vás, nebo poskytneme naše pohádkové knížky. Můžete se s námi domluvit na termínu předem, nebo se ohlásit ráno.
Dne 9. března vystoupí děti ze třídy „Ježečků“ a „Berušek“ s pohádkovými tanečky na Mysliveckém odpoledni. Ve čtvrtek 14. března přijede do školky „Divadlo Rolnička“ se Zubařskou
pohádkou. V sobotu 16. března budou předškoláci vítat nové občánky města Kelče na místní
radnici. O víkendu 23. – 24. března přispějeme jarními výrobky na Velikonoční jarmark,
který pořádá Stacionář Anděl. Na 26. března je připraveno fotografování, tentokrát to bude
s motýlkovým motivem. Na apríla si užijeme ve školce ještě více legrace než obvykle. Uspořádáme totiž „Den naruby“. O dalších plánovaných aktivitách se dozvíte v následujícím vydání.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Plavecký výcvik zahájen
Povinný plavecký výcvik budou v letošním školním roce absolvovat žáci 2. a 3. ročníku, tzv. zdokonalovací žáci 4. ročníku a do přípravného plaveckého kurzu se přihlásily
děti 1. tříd.
Škola opět využila možnosti dotace MŠMT z programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019.
Cílem tohoto rozvojového programu je podpořit výuku povinného plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů v rámci 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 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
30.1.2019 proběhla na naší škole konverzační soutěž v angličtině. Tato soutěž má dvě
kategorie: I.A – pro žáky 1. stupně po 7. ročník a II.A – pro osmáky a deváťáky. Žáci
jsou testováni v poslechu, porozumění textu, a nakonec v samotné konverzaci. Letošního školního kola se zúčastnilo celkem 12 žáků, překvapující byl zájem žáků mladšího
školního věku z 5. a 6. ročníku. A stejně jako zájem byly překvapující i výborné výkony
těchto žáků. Nejlepší mezi nimi byl nakonec Adam Hegar ze 6.B, výborný byl Tony Vu
Nguyen Khoi z 5.B a na
3. místě se umístil Matěj Mede ze 7. třídy. Ve 2. kategorii lepší výkon podala Teresa
Anna Kubiénová z 9. třídy a Antonín Jiříček z 8. třídy obsadil 2. místo. Vítězové obou
kategorií postupují do okresního kola této soutěže. To se bude konat 19. února ve Valašském Meziříčí v Základní škole Vyhlídka.

Miniházená pokračuje
Děti 3. a 4. tříd začaly s nácvikem a tréninkem miniházené, kterou jim pomáhá zvládat
trenér pan Marek Liška. V jarních měsících si pak děti vyzkouší i turnajové soupeření
ve sportovní hale v Bystřici pod Hostýnem.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Odborné učiliště Kelč Vás společně se ZO Českého zahrádkářského svazu
Kelč srdečně zve 4. 4. 2019 na mezinárodní soutěž žáků odborných učilišť
v jarním aranžování,
Zámecké vázání.
Zavítat na akci můžete do dolních zahradnických pracoven u tělocvičny od 10:00 do 12:00.
Následnou výstavu prací můžete navštívit v Hasičském domě v Kelči 14:00 do 17:00 hodin.
Témata letošního ročníku soutěže:
1) Přízdoba pařezové chaloupky
2) Věneček pro lesní vílu.
Přijďte se jarně naladit a zhlédnout akci s dlouholetou tradicí.
Pavla Honešová
14

březen 2019

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

SPORT

Jiří Janošek – informace z posledních závodů
Vrátil jsem se ze závodu, kde jsem se po dlouhé době postavil na stupně vítězů. V posledních
třech měsících jsem se zúčastnil tří závodů v různých zemích. Všechny tyto závody byly zařazeny do kategorie CL1 (o třídu nižší než závody světového poháru). Na těchto cestách jsem
strávil celkem 43 hodin v autě.
V prosinci ještě před Vánoci jsem odcestoval do švýcarského Grenchenu. Švýcarsko je velice
krásné a bohaté svou krajinou. Závody byly rozděleny do dvou dnů. Konkurence byla opravdu veliká, zúčastnili se závodníci, kteří pravidelně bodují na světových pohárech. Na programu byly sprinterské disciplíny sprint a keirin. V kvalifikaci na 200 m jsem dosáhl osobního
rekordu, a to časem 10.175 sekund. Poté jsem se dostal do 1/16 finále, ale do finále nejlepších
čtyř závodníků jsem se neprobojoval, vyřadil mne pozdější vítěz sprintu Quentin Caleyron
z Francie. Konečné pořadí ve sprintu bylo tedy 7. místo. V keirinu jsem postoupil do finále
přes opravy a čekala mne jízda o 1.-6. místo. Měl jsem pátou pozici, kde jsem se musel dostat
dopředu, ale Polák Rudyk jel jízdu velice takticky a udržel si mne nad sebou. Mne už nezbyly
síly a dojel jsem na 6. místě.
Po novém roce a to hned 2.1.2019 jsme se vydali na závody do Francie, konkrétně do Roubaix, kde se jezdí známý cyklistický závod Paris-Roubaix. Podívali jsme se na místa dojezdu
tohoto slavného závodu a udělali si selfie.
Francouzský velodrom prošel lehkou rekonstrukcí a po zbroušení dráhy bylo dřevo
hrubší a tím dráha lehce zpomalovala. Ve
Francii jsme měli na programu teamsprint,
sprint a keirin. Teamsprint je naše silná disciplína, je to příprava na ME U23, které se
bude konat v létě. Obsadili jsme po dvou
jízdách celkově 2. místo.
Ve sprintu jsem dosáhl času 10,386 sekund
a probojoval jsem se až mezi nejlepších čtyři
závodníky. Ve finále jsem závodil s Brazilcem Breitasem, který byl silnější a já obsadil
celkové 4. místo.
V keirinu jsem byl ovlivněn nepřímým směrem Bulhara, který mne málem srazil a já tak
musel vyjet k bariéře a čelo závodu mi ujelo.
Čekalo mne finále o 7.-12. místo. V tomto
malém finále jsem si vyjel první pozici a postupným zrychlováním do cílové pásky – na
tři kola – jsem obsadil konečné 8. místo.
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Minulý týden jsem odcestoval pouze já a trenér do Belgie – konkrétně do Gentu. Velodrom
byl jiný, dřevo tmavé a velodrom tvarově nevypadal, že měří 250 m. Tento rok, přímo na
tomto jinak vykrouženém velodromu bude pro mne Mistrovství Evropy do 23let, proto jsem
to bral jako přípravu a poznání velodromu, protože každý velodrom je opravdu jiný.
Sprint byl rozdělen do dvou dnů. První den byla kvalifikace a postup do nejlepší čtyřky. Postoupil jsem bez problému a těšil se na další den. Další den se na mne podepsala únava. Závodil jsem, jak nejlépe jsem uměl, a nestačilo to. Bohužel jako ve Francii jsem obsadil celkově
4. místo ve sprintu.
V neděli byl na programu keirin, cítil jsem dravost po medailovém umístění a podařilo se
mi postoupit do finále o 1.-6. místo. Obrovsky jsem se namotivoval a vyválčil jsem konečně
3. místo v keirinu.
Jsem velice rád, že se mi po dlouhé době podařilo obsadit stupně vítězů, protože v uplynulých
měsících jsem bohužel tak dobrých výsledků nedosáhl. Při závodu na 200 m jsem si ještě
posunul svůj osobní rekord, tak jsem šťastný a hrdý. Vedení Dukly jsem také mile překvapil
a potěšil. Během závodu se mi podařilo získat mnoho dalších zkušeností.
V následujícím období se budu plně věnovat tréninku, abych si dobrou formu udržel. Můj
dlouhodobý cíl pro tento rok je mistrovství Evropy do 23let.
Jiří Janošek

RŮZNÉ
Program březen
- Pondělí 4.3.2019 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s
otcem Janem Blešou. Postní období. Možnosti
postní duchovní obnovy v naší farnosti. Charitní
projekt „Postní almužna“ a jak se zapojit v rodině. Tipy na postní jídla.
- Úterý 5.3.2019 od 9:00 hod. KARNEVAL pro nejmenší a masopustní veselí –
dopoledne plné her, soutěží, písniček a tancování. Vstup pouze v maskách děti
i maminky!!!
- Pondělí 18.3.2019 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Společná
křížová cesta s dětmi kolem kostela sv. Petra a Pavla v Kelči. Sraz v 9.00 u kostela.
V případě nepříznivého počasí program v RC Slůně.
- Úterý 26.3.2019 od 9:00 hod. 9. NAROZENINY RC SLŮNĚ – společná oslava, těšit
se můžete na hudební vystoupení, dort, spoustu zábavy a legrace.
- Čtvrtek 28.3.2019 od 16:30 – 18:30 hod. „Táto, pojď si hrát!“ – odpolední herna
s tatínkem. Určeno dětem do 5 let a jejich tatínkům.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Přijďte mezi nás, těšíme se na vás!
Bc. Veronika Mlčáková
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Děkujeme…
„Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás, všechny s radostí
prosím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala…“
Flp. 1, 3;9
Nadešel čas rozloučení s místem a lidmi, kteří nám přirostli
k srdci – s Kelčí a s vámi, kteří zde bydlíte. Jsme tady už skoro 14 let a tento čas byl pro nás požehnáním a obohacením.
Ceníme si vstřícnosti a přátelství „Kelečáků“, které jsme
v tomto čase zakoušely.Během těchto let jste se mohli setkat
s různými tvářemi našich sester ze Slovenska, Čech i Polska.
A každá z nás si odnesla kousek Kelče ve svém srdci, i když
ji Boží vůle a Duch Svatý zaváli později do různých koutů
světa od ledové Sibiře, přes tropické Filipíny až po exotickou
Bolívii (a kdo ví, kam ještě)
Věříme, že se nevidíme naposledy, vždyť Přerov, kde nyní
začínáme svoji novou misii, je jen co by kamenem dohodil.
Každému z Vás chceme srdečně poděkovat a popřát Vám
hodně Božího požehnání do každého nového dne….
Misijní sestry
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Mezi obyvateli Kelče najdeme téměř 20 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit
výdaje spojené s léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky
léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin,
z Vsetínska pochází 62 z nich. Dárců, Dobrých
andělů, u vás najdeme téměř 20. Děkujeme všem,
kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl.

Petr Sýkora s rodinou,
které pomahají Dobří andělé

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup
do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně
nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více
než 3 400 rodin.
Markéta Křížová,
DOBRÝ ANDĚL, nadace

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kelč informuje
1) Poslední termín prodeje členských známek a povolenek:
pátek 29. března 2019 od 16:00 do 17:30 hodin.
Jedná se o poslední termín, další již vypisován nebude. Na privátních adresách nebude prodej
členských známek a povolenek členům MO Kelč vyřizován. Více informací k výdeji povolenek zjistíte ve vývěsce MO ČRS Kelč, nebo na webu města Kelč: http://www.kelc.cz/zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/
2) Členská schůze:
pátek 29.března 2019 od 18:00 hodin, Hasičský dům Kelč.
Ing. Jaroslav Orel
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Zahradnické rady na březen
Trávník se začíná probouzet. Pokud jsme ho na podzim
nehnojili, použijeme hnojivo s minimem dusíku. Cílem
je doplnit do půdy draslík, který podporuje rozvoj kořenového systému. Použijeme např. EXPERT PODZIM
PLUS, EXPERT PROTI MECHU. Startovací hnojivo
s dusíkem aplikujeme, až začne trávník růst, to nesmí
teplota klesat pod 10°C. Trávník vyhrabeme, s vertikutací počkáme, až začne růst.
Dokončíme řez ovocných stromků. Odstraňujeme všechny větve, které rostou do koruny,
vzájemně se kříží, dále nemocné či poškozené větve. Větší rány natřeme stromovým balzámem, latexem nebo štěpařským voskem. Stejně ošetříme stromy s mrazovými trhlinami
nebo kmeny s poškozením od zvěře. Vysazujeme nové prostokořenné stromky, ke kterým
přidáme organické hnojivo (granul. hnůj, rohovinu, kompost) a minerální ve formě tablet
SilvaTabs. Broskvoně a mandloně stříkáme při rašení proti kadeřavosti měďnatými přípravky
např. Champion (za sucha bez větru při 7 až 10 °C při nalévání pupenů). Provádíme postřiky
proti přezimujícím škůdcům a americkému padlí na angreštech (Discus).
Vhodné je jarní hnojení jehličnanů hořkou solí; přihnojení ovoce, živých plotů cereritem
a organickými hnojivy.
Pro předpěstování sadby je začátek března poslední termín pro výsev paprik, pak vyséváme
rajčata. Z letniček vyséváme astry, tabák, hrachor, afrikány, hledíky. Na venkovní záhony
sejeme mrkev, ředkvičky, petržel, špenát, salát, hrách, kopr. Klíčící rostlinky chrání bílá
netkaná textilie. Vysazujeme cibuli sazečku, česnek, lilie.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum Valašské Meziříčí

INZERCE
Restaurace U Pajdlů
příjme do kuchyně
pomocnou kuchařku
na ranní směnu.
Informace na tel
602 537 075, Z. Pajdla
nebo
v Restauraci U Pajdlů,
Kelč 29
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Angličtina
Velice mě těší zájem o kurzy angličtiny pod mým vedením. Rozhodla jsem se svým
studentkám a studentům věnovat naplno. Pokud máte zájem zlepšit svou znalost
angličtiny, potřebujete doučování pro své děti, nebo máte zájem o kurz angličtiny
pro děti, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle 737 617 785.
Začínáme v dubnu 2019.
Stávající kurzy pro dospělé probíhají v Rodinném centru Slůně v Kelči.
Dana Navrátilová, Kelč
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Ludmila Pavelková
Milan Buriánek
Petr Orel
65 let
Vlastimil Klabačka

Lhota
Komárovice
Lhota

Kelč

84 let
Josef Masařík

Kelč

86 let
Jaroslava Bambuchová

Kelč

87 let
Marie Hlavicová

Kelč

70 let
Věra Hlavicová
Otakar Tvrdoň

Kelč
Kelč

88 let
Josef Jiříček

Kelč

75 let
Zdenka Rolincová

Němetice

89 let
Josef Novák

Kelč

Kelč
Kelč

Teodor Minář
Nela Zlochová

Kelč
Kelč

Narození
Karel Klimčák
Daniel Lauro

Úmrtí
Jaroslava Hrstková
Ladislav Drajsajtl
Marta Jiříčková

84 let
89 let
97 let

Lhota
Kelč
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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Karneval MŠ a SR při MŠ
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