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Dětský den a kácení máje v Němeticích
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Kelč dne 13.5.2019
•

Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2019 pro přidělování pozemků na výstavbu RD
dle předloženého návrhu.

U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Kelč dne 20.5.2019
•

•
•

•

•

•

•

•

Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce „Cyklostezka Kunovice – Kelč – II. etapa“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal
uchazeč SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 48035599 a schvaluje uzavření smlouvy dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici investiční technik
Městského úřadu Kelč dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8022410/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 418/1 a 685/1 v k.ú. Němetice v rámci stavby energetického
zařízení, zemní vedení NN včetně pojistkové skříně se společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55,
639 00 Brno, Štýřice, IČ: 28358589 dle předloženého návrhu na zpracování projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci a zadávacího řízení na dodavatele akce
„Protipovodňová opatření města Kelč“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava části MK a výstavba parkoviště u domu č.p. 510 v Kelči“ se zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ:48035599
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Tepelně technické úpravy objektu Městského úřadu Kelč“ se zhotovitelem stavby Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43
Kelč, IČ: 68335041 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 1328/15
v k.ú. Kelč-Staré Město ke stavbě „Vodovodní přípojka pro RD č.p. 138 v Kelči“ se
stavebníky M. D., Frýdek-Místek a M. D., Ostrava-Poruba a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu o dílo se společností KES, s.r.o., Sadová 609, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 00534072 na akci „Oprava kuchyně MŠ Kelč“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Rada schvaluje Provozní řád stánkového prodeje na akci „Kelečské slavnosti“ dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 992/2 v k.ú.
Kelč-Nové Město ke stavbě „Vodovodní přípojka pro RD č.p. 393 v Kelči“ se stavebníkem J. S., Kelč č.p. 393 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 992/2 v k.ú.
Kelč-Nové Město ke stavbě „Vodovodní přípojka pro RD č.p. 232 v Kelči“ se stavebníkem Petr Staša, Kelč č.p. 232 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Česká pošta Kelč informuje:

Městská knihovna Kelč

Z důvodu státních svátků bude změna splatnosti
důchodů takto:
Důchody splatné 4.7. 2019 se budou vyplácet 3.7. 2019
Důchody splatné 6.7. 2019 se budou vyplácet 4.7. 2019

1. – 4. července 2019,
pátek 26. července 2019
a 12. – 23. srpna 2019
ZAVŘENO
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Svoz odpadu červenec, srpen 2019
Plasty

středa
pátek

10.7.
9.8.

Papír, tetrapak

středa

24.7.
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KaGAN MEDICINE s.r.o.
Dovolená v ambulanci praktického
lékaře pro dospělé v Kelči:
12.8. - 23.8.2019
Po celou dobu uzavření ambulance
bude zastupovat MUDr. Josef Sehnal
v Kunovicích.
Hana Čelůstková
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Jarní koncerty s Czech Ensemble Baroque
V měsíci dubnu a květnu jsme měli možnost vyslechnout si dva koncerty. První
ve Štípském kostele Narození Panny Marie a to: Velikonoční oratorium od J. S. Bacha.
Druhý v koncertním sále holešovského zámku od Františka Xavera Richtera Gala,
z cyklu Bacha na Mozarta!
Byly pod taktovkou dirigenta Romana Válka a sbormistryně Terezy Válkové. Na
koncerty jel vždy autobus s cca 30 účastníky, sponzorem dopravy byli manželé Válkovi.
Za jejich pozvání na koncerty jim patří srdečný dík. Ve Štípě na nás čekal P. František
Sedláček, který nás ještě provedl starým a novým kostelem. Seznámil nás s historií
obou kostelů. Zážitky z těchto koncertů byly krásné, hudbu vždy umocňovalo hezké
prostředí kostela a zámku.
I. Skýpalová
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Titul Sedmikráska Kelč 2019
V neděli 2. června pořádalo město Kelč ve spolupráci se spolkem Anděl Kelč a ostatními místními spolky DĚTSKÝ DEN, který byl plný her a zábavy.
Spolek Anděl měl připravenou Soutěž o nejšikovnější dívenku z Kelče a okolí, letošní
téma soutěže bylo PŮLNOČNÍ VÍLY. Je to tradiční akce, která se koná na oslavu Dětského dne. Titul Sedmikráska Kelč je možné získat jednou za dva roky (střídá se s titulem
pro kluky Superogar Kelč).
Do soutěže se přihlásilo 8 dívenek, které přišly jako opravdové víly. Byla radost se
na ně dívat. DRECHLEROVÁ TEREZKA, DRECHSLEROVÁ GABČA, KRASŇÁKOVÁ
ANDĚLKA, TVRDOŇOVÁ SABINKA, JURÁŇOVÁ LENKA, LUKÁŠOVÁ SÁRINKA,
PERUTKOVÁ VIKTORKA, DZUJKOVÁ KLÁRKA. Dívenky předvedly velmi vyrovnané
výkony. Děvčata soutěžila v několika disciplínách – prokazovala znalost ve vědomostní,
rychlostní a dovednostní soutěži. Nejzajímavější je volná disciplína, kdy i za pomocí své rodiny a přátel předvedou něco, co umí společně. Tyto dívenky hodnotila čtyřčlenná porota
ve složení Lukáše Červeňáka, Veroniky Červeňákové, Hanky Tomáškové, Oliny Šajtarové.
Titul SEDMIKRÁSKA Kelč 2019 si nakonec odnesla DRECHSLEROVÁ GABČA.
Gratulujeme!
Celé odpoledne se velmi povedlo, přestávky byly vyplněny programem, který zajistila místní skupina aerobiku PASTELKY Kelč, RUTY ŠUTY Kelč a paní Vyčítalová
se psem Akimem. Pro ostatní dětí byly přichystány soutěže, pro diváky bohaté občerstvení a tombola.
Odpoledne se povedlo i díky všem ochotným sponzorům s otevřeným srdcem.
Sponzoři pro SEDMIKRÁSKY 2019: MĚSTO KELČ, MLÉKÁRNA VM, MLÉKARNA BYSTŘICE p.H., R- STYLE VM, DROGERIE TOP, P. JIŘÍČEK ZAHRADNICTVÍ, P. ONDRUŠEK KELČ, VÁHALOVI, ZDRAVÁ VÝŘIVA pí ENŠPÍGLOVÁ,AUTO
LUKÁŠ. Vítězka si odnesla dort, který do soutěže věnovala cukrárna SALLY Valašské
Meziříčí, spolek Anděl věnoval dívence plyšového jednorožce a poukázku do SPORTISIMA. Finančně nás podpořili VACULA, SILNIČNÍ KELČ, STŘÍTEŽSTÍ, OPRAVNA,
MAŠLAŇOVI, KELČ, MATYSKA, VAL. MEZ., KUBĚJA, VAL. MEZ., LUKÁŠ, VAL.
MEZ., ING. HONZ, ROBE VAL. MEZ, ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ ÚŘAD KELČ,
FARMA NĚMETICE, VAŠÍČKOVI, NĚMETICE.
Velké poděkování patřím všem, kteří přiložili ruku k dílu, a s touto akcí nám pomohli. Nesmírně si Vás vážíme. Konkrétní poděkování si zaslouží Dana Ovčačíková, Anna
Hlavicová, Marta Leinertová, Marius Ficut, Hanka Šivicová. Každý z těchto jmenovaných měl velký podíl na bezproblémovém průběhu akce. Ještě jednou velký dík za jejich
poctivou práci.
Poděkování patří taky městu Kelč, a hlavně paní Martině Schybolové za skvěle zorganizovanou akci. Poděkovat bychom chtěli i Romanu Kolečkovi za ozvučení a veškerou
elektriku. Velké díky Vám všem, kteří přišli a tuto akci podpořili.
Krásné prázdniny a dny plné sluníčka přeje spolek Anděl Kelč
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Letní škola barokní hudby 2019
Komorní a kantátové koncerty:

HOLEŠOV
pátek 2. 8. 2019, 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek
neděle 4. 8. 2019, 20:00 – Koncert lektorů, Zámek
pondělí 5. 8. 2019, 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
úterý 6. 8. 2019, 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny
středa 7. 8. 2019, 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
pátek 9. 8. 2019, 19:30 – Závěrečný koncert, Zámek
sobota 10. 8. 2019, 19:00 – Závěrečný koncert, Bazilika na sv. Hostýně
neděle 11. 8. 2019, 15:00 – Závěrečný koncert, Kroměříž

(zdroj: www.baroknihudba.cz)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Výsledky přijímacího řízení
Žáci 9. ročníku naší školy absolvovali v dubnu přijímací řízení. Součástí tohoto
řízení na všechny maturitní obory byly testy připravené ﬁrmou CERMAT.
Škola:
Gymnázium, Valašské Meziříčí
Gymnázium Hranice
Gymnázium Jana Blahoslava Střední pedagogická škola Přerov
Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel, Rožnov pod Radhoštěm
Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel, Rožnov pod Radhoštěm
Střední průmyslová škola Hranice
Střední průmyslová škola Hranice
Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín
Střední zdravotnická škola Hranice
Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí
Střední škola gastronomie a služeb Přerov
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Obor
4letý studijní
4letý studijní
4letý studijní

Maturita
ano
ano
ano

Počet
10
1
2

4letý studijní

ano

2

3letý

ne

3

4letý studijní
3letý studijní
4letý studijní
3letý studijní
3letý studijní
3letý studijní

ano
ne
ano
ne
ne
ne

1
1
1
1
1
1
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Co nás zajímá …
Je tu červen. Konečně se blíží prázdniny. I počasí se již umoudřilo. Proto jsme si
jednoho krásného dne vyšli do parku vybaveni výtvarnými potřebami a s chutí nakreslit si strom, list či květinku. Každý kreslil to, co ho zaujalo. Žasli jsme, jak je nádherně
vysázený a upravený náš park, který založil už Vojtěch Jasný, bývalý ředitel naší školy. Za zpěvu ptáků se nám kreslilo „jedna báseň“. I veverka se na nás přišla podívat.
Co nás ale zarazilo, byly poházené odpadky a zbytky cigaret všude kolem, a přitom
nedaleko stály odpadkové koše. Nejde nám na rozum, že jsou mezi námi lidé, kterým
hezké věci nic neříkají a příroda je jim lhostejná. Prosíme, neodhazujte odpadky, vždyť
i strom, keř a tráva mají duši!
Žáci – pozorovatelé – 4.B
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Cesta do Polska
Naše polské dobrodružství začalo 31.5. v 5:00 hodin ráno. Jeli jsme i s deváťáky ze ZŠ Loučka, a i přes brzké vstávání se obě skupiny velmi těšily. Do areálu
Auschwitz I (Osvětim) jsme se dostali docela rychle a ihned to na nás padlo – ohromení a asi i obavy. I když nás průvodce provedl kolem hor bot, oblečení, dětských
hraček, vlasů, (což byl samozřejmě pouze zlomek smutné historie tohoto místa),
a vylíčil, v jakých podmínkách zde lidé žili …, přesto se dnešní člověk nedokáže
do situace vžít. Pocit se ještě prohloubil v Auschwitz II Birkenau (Březince), kde
nás, kromě vedra, přivítala torza komínů, které tady zůstaly po zničených „barácích“ pro vězně.
V bývalém polském královském městě Krakově byl program ve srovnání
s Muzeem holocaustu v Osvětimi nenáročný, ale neméně zajímavý. Navštívili
jsme Smoczou jame (Dračí jámu), královský hrad Wawel a kolem Jagiellońskei
uniwerzity (Jagelonské univerzity) nás cesta dovedla na Rynek Glowny (Hlavní
náměstí), na kterém se nachází Sukiennica (Sukenice) a Bazylika Mariacko (Mariánská bazilika). Podle mě to byl výlet velmi povedený a poučný. Vše nás moc
bavilo a zajímalo a rozhodně ho doporučujeme i ostatním třídám. Určitě to pro
všechny byl velmi pěkný společně strávený den s hlubokým emotivním prožitkem
v Osvětimi-Březince.
T.A. Kubień, účastnice exkurze

Červnový turnaj v miniházené – Podhostýnská liga
PONDĚLÍ 3.6.2019
Družstva skupiny: A
ZŠ T.G. Masaryka BpH
ZŠ Bratrství Č. a Sl. BpH
ZŠ Kelč
ZŠ Loukov

4. A
4. A
4. B
4.

1
2
3
4

Černá hvězda
Borci z Bratrství
Šampioni
Liščata

4. B
4. A
4. A
4.

1
2
3
4

Panteři
Kulišáci
Šampioni
Piráti

Družstva skupiny: B
ZŠ T.G. Masaryka BpH
ZŠ Bratrství Č. a Sl. BpH
ZŠ Kelč
Chvalčov
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UMÍSTĚNÍ
4. A
4. B

TYGŘI
ŠAMPIONI
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4. MÍSTO
6. MÍSTO

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STŘELCI
1.
ADAM SYRYČANSKÝ
3. – 4. VOJTĚCH STŘÍTESKÝ
7. – 9. FILIP ZÁBRANSKÝ
12. – 13. DAVID GRAJA
25. – 28. LUKÁŠ FABÍK
29. – 33. ŠTĚPÁN KRBA

TYGŘI
ŠAMPIONI
TYGŘI
TYGŘI
TYGŘI
ŠAMPIONI

30 BRANEK
24 BRANEK
12 BRANEK
10 BRANEK
4 BRANKY
3 BRANKY

Exkurze Olomouc
V pátek 7. června jsme se vydali do Olomouce – cíl Univerzita Palackého. Autobusem jsme vyjeli pár minut po osmé a asi za hodinku jsme byli na místě. V areálu
univerzity jsme po dobu asi 90 minut procházeli jednotlivými stanovišti. Témata na
nich se týkala geologie, přírodopisu, chemie, ale sedmáky, kteří jeli s námi, zajímalo
hlavně stanoviště, na němž mohli za získané body dostat balónky. Pak naše cesta
vedla k nákupnímu centru Tabačka.
Pobyt v Olomouci se vydařil, líbilo se nám tam.
Veronika Fabíková, účastnice

Výlet do Prahy
V úterý 11. června jsme se vydali do našeho hlavního města – vlakem v 6.10
z Hranic. Těšili jsme se na den plný poznání a zajímavých informací.
Naší první zastávkou byla Prašná brána a odtud jsme pokračovali na Staroměstské náměstí k orloji. To už bylo sluníčko pořádně vysoko a pražilo a pražilo a čím
více postupoval den, teplota stoupala. Po Karlově mostě jsme přešli na druhý břeh
Vltavy a cestou kolem chrámu sv. Mikuláše jsme vystoupali k Pražskému hradu.
Prohlédli jsme si chrám svatého Víta a tramvají a lanovkou jsme se přemístili na
Petřín. Navštívili jsme zrcadlové bludiště a podívali se na Prahu z rozhledny. Při přesunech Prahou jsme kombinovali jízdu tramvají a metrem a z Václavského náměstí,
kde jsme měli jeden ze dvou tzv. rozchodů jsme už v pokročilém odpoledni zamířili
k hlavnímu nádraží. Vlak, kterým jsme se měli vracet, měl bohužel čtyřicetiminutové zpoždění a pobyt ve „vypečené“ hale byl fakt nepříjemný. Jinak si ale na nic
z tohoto dne nestěžujeme. Bylo to bezva a moc jsme si to užili.
13
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Na výletě páťáků
V úterý 4. června jsme jeli na výlet. Cílem byla Olomouc – centrum Laser games
a lanové centrum. Autobus měl při odjezdu z Kelče trochu zpoždění, ale to nevadilo.
V laserovém centru, kam jsme jeli nejdříve, jsme měli každý zaplacené dvě hry a kdo
chtěl, mohl si připlatit ještě třetí aktivitu – virtuální realitu. Moc se nám tam líbilo.
Pak následoval rozchod na olomouckém náměstí a v jednu hodinu odpoledne jsme se
přesunuli do lanového centra. Tam nás instruktoři naučili, jak se jistit, „lozili jsme“
pak přes různé překážky a bylo to docela vysoko a na závěr nás spouštěli na houpačce z výšky asi 10 metrů, což byl docela zážitek houpat se v tako´výšce. I když jsme
domů přijeli úplně vyřízení, všechno se nám moc líbilo. Bylo to super!

Výlet šesťáků do Ostravy
Náš letošní výlet byl ten nejlepší, jaký jsme kdy zažili! Viděli jsme a vyzkoušeli
si tolik věcí, že nám z toho šla hlava kolem! Ostravská výstava Malý svět technikyU6, nákupní centrum Nová Karolína, laserové centrum – to vše nám nabídlo tolik
zážitků od zajímavých informací přes výstavu různých strojů a technických zařízení
ze staré i moderní doby až po nákupy v super obchodech. Fakt se nám to všude moc
líbilo! Děkujeme paní učitelkám za dobrý nápad!
http://www.stcostrava.cz/web/guest/maly-svet-techniky-u6

Řekni drogám ne – řekni ano životu
Drogy – téma, které se často řeší. Proč? Asi právě proto byla 11. června u nás
ve škole přednáška na toto téma. Mladá lektorka nás seznámila s příčinami a následky užívání drog. Příběhů lidí, jejichž chování ovlivnilo užívání drog, jsme slyšeli
několik – skočíte z mostu a přitom si myslíte, že děláte něco bezpečného, vyprávěla
nám příběh o muži, který sice šest let drogy „nebral“, ale jednou při jízdě po dálnici
si najednou představil, že jede po nějaké dráze a … naboural atd. Bylo to zajímavé
a myslím si, že i poučné. Je dobré vyslechnout si tyto informace a zkušenosti a udělat
si názor, že toto člověku fakt nepomůže.
Posluchačky z 5.B
V úterý 11.6.2019 jsme měli ve škole přednášku o drogách. Milá slečna jménem
Jessica nám vysvětlila, jak jsou návykové látky nebezpečné, jak se projevuje jejich
účinek, co obsahují a kdy nejčastěji začnou lidi brát drogy. Dozvěděli jsme se také,
jak dlouho trvá, než vyprchá účinek drogy z těla člověka a dospěli jsme k názoru, že
14
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je vlastně nejlepší žádnou drogu nebrat. Dozvěděli jsme se, že nejčastější návykovou
látkou je alkohol a že lidi začínají brát drogy a pít alkohol většinou tehdy, když se
nudí. Není prý úplně pravda, že marihuana jen léčí, a dalším mýtem prý je také to,
že člověk s barevnými vlasy, dredy, tetováním a piercingem je určitě obětí drog. Naopak to může být člověk, který drogově závislým pomáhá. Ve skupině lidí – lektorů
z cykloběhu je spoustu lidí majících zkušenosti s drogami a tudíž vědí, o čem mluví.
Celé povídání bylo velmi zajímavé, a tak doufáme, že si z toho posluchači vezmou
ponaučení a akci podpoří správným názorem na tuto závažnou problematiku.
Johana, Katka, Viktorka ze 6.A
Dost nás překvapila informace o tom, jak dlouho v těle zůstanou zbytky drog.
Lektorka nám to všechno velice podrobně vysvětlila a myslím si, že jsme se dozvěděli hodně nových věcí.
O den dříve, 10. června, jsme měli možnost poznat pana Romana Povalu, člověka, který kdysi taky propadl drogám. Dokázal se ale z kruhu „feťáků“ vyškrábat
a dnes jim radí a pomáhá. Mládeži ve svých přednáškách předává informace a zkušenosti, a hlavně na ně působí svým pozitivním a kamarádským chováním. Setkání
s ním pro nás bylo velkým zážitkem, dvě hodiny v jeho společnosti uplynuly, ani
nevíme jak, a na závěr sklidil pan Povala obrovský potlesk.
Následující den jsme poznali pro změnu sympatickou lektorku z organizace
ŘEKNI DROGÁM NE, ANO ŽIVOTU! Tato organizace každoročně pořádá akci
s názvem Cykloběh a v jejím rámci probíhají protidrogové programy. Letos tato
společnost zavítala i na Moravu do našeho kraje. Leccos o tomto tématu už víme
a slyšeli jsme, ale stále je se co dozvídat! Bylo to zajímavé a poučné.
Za osmáky Verča, Marie a Markéta
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

SPORT

Kopaná
Kelč zaplní všechny kategorie, přidají se i mladší žáci
Všechny fotbalové kategorie v Kelči uzavřely do poloviny června sezonu
2018/2019 a nutno dodat, že z hlediska postupů či sestupů zůstane i v příštím ročníku vše při starém. Jedna novinka však přece jen nastane. Od léta přihlašujeme do
okresní soutěže i kategorii mladších žáků, kterou budou tvořit zejména kluci z ročníku 2008 přecházející ze starší přípravky. Kelč tak bude mít po dlouhé době aktivní
všechny mládežnické kategorie. Nad nimi samozřejmě nadále ční družstvo mužů.
15
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Muži:
Právě tým „dospěláků“ zakončil sezonu domácím vítězstvím nad Hrachovcem
a tím si pojistil konečnou sedmou pozici ve čtrnáctičlenné tabulce I.A třídy. Tato
soutěž je pro kelečský „A tým“ asi ideální, čemuž umístění v klidném středu tabulky
také nasvědčuje. Na krajský přebor to při postupné výměně fotbalových generací
v nejbližší době asi ještě nevypadá, sklouznutí o jedno kvalitativní patro níže by však
Kanárkům snad také hrozit nemělo.
Dorost:
Úkol splněn, kelečští dorostenci budou i v příští sezoně hrát krajskou soutěž. Je pravděpodobné, že v okresní konfrontaci by si po výhrách v kabině zakřičeli častěji, ale zkušenost z náročnější krajské soutěže by je měla obohatit do dalších let a také lépe nastavit
na přímou cestu do kádru kelečského áčka. Z dorostu ale v létě deﬁnitivně odchází silný
ročník 2000, přestože řada kluků tohoto ročníku už v uplynulé sezoně nastupovala za
tým mužů. Krajská soutěž bude pro pozměněný tým dorostu velkou výzvou.
Starší žáci:
Starší žáci zaznamenali v okresní soutěži velký úspěch, když jim po nadstavbové části
patřila skvělá druhá příčka. Ve stejné soutěži zůstanou i pro další ročník. Pět opor ročníku
2004 odchází k dorostencům a tým pod vedením Marka Chvatíka tak dozná značných
změn. Navíc nově příchozích kluků z ročníku 2006 příliš nebude. Také kvůli nově přihlášeným mladším žákům, kteří by v případě postupu starších kolegů do kraje museli hrát ve
své kategorii stejnou soutěž, je setrvání v okresní soutěži rozumnějším řešením.
Mladší žáci:
Mladší žáky v Kelči přihlašujeme kvůli základně třinácti kluků narozených
v letech 2007 a 2008. Kádr není příliš široký a možná bude muset být občas doplněný i některými hráči z přípravky. Mladší žáci hrají na šířku fotbalového hřiště,
na hrací ploše je v jednu chvíli osm kluků z každého týmu, přičemž se s náhradníky střídají tzv. hokejovým způsobem. Přesto bude pravidelná docházka na tréninky
i zápasy nejen v této kategorii více než žádoucí.
Starší přípravka:
Začlenění do mládežnické kategorie se ve fotbale neposuzuje podle toho, kterou
třídu hráč navštěvuje, nýbrž podle roku jeho narození. Ve starší přípravce se setkají
kluci mezi třetí a pátou třídou (ročníky 2009 a 2010). V létě do starší přípravky přejde pět kluků z mladší přípravky. Tento tým převezme trenér Jaroslav Malíř z Polic.
Mladší přípravka:
S mladší přípravkou jsme od prosince absolvovali desítky tréninků a celou řadu
přátelských zápasů či turnajů. Přestože právě zápas je pro malé kluky (od tohoto léta
2011, 2012, případně i 2013) tím největším lákadlem, motivovat by je měl každý
trénink a každá dovednost, kterou se s míčem i bez něj na hřišti naučí. Především v
těch nejmenších mládežnických kategoriích tak sledujeme hlavně zápal hráče do hry
16
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a jeho vlastní pocit z odvedeného výkonu. Výsledek v zápasech, do kterých nastupují hlavně prvňáčci a druháci, nehraje důležitou roli.
Školička:
V naší široké základně fotbalových kategorií v Kelči, kterou nyní tvoří kolem
devadesáti dětí a mládežníků od čtyř do osmnácti let, má své pevné místo i školička.
Děti ze školky, případně z první třídy se tak jednou týdně přijdou na hřiště protáhnout a proběhnout, prostě se na hodinku trošku vyblbnou. Od září jim tréninky opět
začínají. Některé děti narozené v roce 2014 docházely do školičky už během uplynulé sezony. Uvítáme tak i děti narozené v roce 2015.
Pavel Mašlaň, vedoucí mládeže fotbalového oddílu TJ Kelč

TJ kuželkáři Kelč – derby s Prahou
Ač sezóna skončila, v kelečské kuželně je stále živo. V sobotu 15. 6. 2019 k nám
poprvé zavítal tým TJ Praga Praha, aby si vyzkoušel, jak se kuželky hrají u nás na
Moravě, respektive na Valašsku. O výsledek ani tak nešlo, hlavní byla dobrá nálada.
Hráli jsme zcela netypicky. Z Prahy dorazilo sedm hráčů, tudíž jsme hráli sedm proti
sedmi. Jak už se pomalu stává u nás pravidlem, první hráči Kelče své zápasy prohráli, ale následně jsme začali soupeře dotahovat. Zápas jsme nakonec otočili v náš
prospěch a v těsnou výhru Kelče „A“.
Během utkání i po něm panovala velice přátelská atmosféra, a tak se všichni
účastníci shodli na tom, že by byli rádi, kdyby započatá tradice vzájemných přátelských utkání pokračovala, tentokrát pro změnu v Praze.
Zdeněk Chvatík
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
V neděli dne 9.6.2019 pokračovala „Kelečská střelecká liga 2019“ 2. kolem soutěže SP (30+30). Soutěže se zúčastnilo celkem 10 střelců. Krásné nedělní počasí
podpořilo střelce ve vlastním závodě k velmi dobrým výkonům.
•
•
•

Výsledky 2. kola:
Tomáš Strapina (SSK Val. Kobouky) s nástřelem 552 bodů (z 600 možných)
Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 546 bodů
Zdeněk Rédr (AVZO Přerov) s nástřelem 546 bodů

Třetí kolo ,,Kelečské střelecké ligy 2017“- Cena Kelče se uskuteční na střelnici
SSK Kelč dne 7.7.2019 od 08:00 hodin. Srdečně zveme všechny příznivce střeleckého sportu.
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2019“ 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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Prezentace řezací a sekací techniky Husqvarna Šupler Antonín Zubří.
20
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

BLEŠÍ TRH V BABICÍCH U KELČE
– dětský den ruku v ruce s ochranou přírody
Dne 1. června 2019 proběhla v Babicích u Kelče akce s ekologicko-výchovným
programem. Byl připraven zajímavý kvíz, ve kterém si účastníci mohli ověřit své
znalosti z oblasti životního prostředí a jeho ochrany. Např. Jak šetřit vodou? Co znamená pojem „zero waste“? Jak dlouho se rozkládá žvýkačka či jednorázové pleny
v přírodě? Dále bylo vysvětleno i názorně předvedeno, co to je recyklace. Ve tvořivé
dílničce si děti mohly vyrobit větrníky z PET lahví a postavičku „Recynu“ ze staré
ponožky. Na sportovním hřišti si děti otevřely „prodejní krámky“, ve kterých nabízely své staré hračky, dětské knížky, DVD, společenské hry, sportovní vybavení aj.,
díky čemuž tyto předměty ještě našly nové uplatnění a neskončily tak v popelnici.
Ale nechyběla ani zábava ve formě skákacího hradu a malování na obličej. Na
závěr jsme si společně opekli špekáčky na nově vybudovaném prostranství s ohništěm.
Počasí bylo nádherné, děti se bavily až do konce a všichni jsme tak strávili příjemné sobotní odpoledne.
Gábina Radová + Eva Drechslerová

Dětský den a kácení máje v Němeticích
V sobotu 1. června se v Němeticích na výletišti uskutečnil dětský den a kácení
máje. Nápad udělat něco pro děti jsme měli v hlavách již od doby, kdy jsme byli
nuceni kvůli nevyhovujícím prostorám zrušit dětmi tolik oblíbený karneval.
A dobře jsme se všichni bavili. Na děti čekalo 8 stanovišť: lovení rybiček, házení
na šaška, střelba lukem, ze vzduchovky i na branku, stříkání džberovkou na terč,
lanovka a skákání v pytli. Děti nedostávaly za splnění úkolů sladkosti, ale (protože
jsme pokroková vesnice) žetony, které pak v „krámku snů“ vyměnily za hodnotné
ceny. Po celou dobu konání akce byl k dispozici i skákací hrad pro naše nejmenší.
Kulturní zážitek a příjemné zpestření nám přinesly nejen tanečky nejmladších
a prostředních dětí z Ruty Šuty Kelč, ale také místní ženy. Ty odstartovaly druhou
část odpoledne – kácení máje. Jejich vystoupení se neslo v duchu známé komedie
Slunce, seno.... Pěkně nám zatančily a pak, s pomocí pana faráře, Venci i Kelišky,
úspěšně májku skácely.
Když se snesla tma, špekáčky se dopekly a snědly a děti šly spát, vypukla taneční
zábava s kapelou Kalibra jako hezká tečka za opravdu povedeným dnem.
Marcela Oravová, foto Vojtěch Halamíček
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Děkujeme tímto všem rodičům a přátelům, kteří se zapojili do organizace této
akce, ﬁrmě Výroba nábytku Robert Vašíček za sponzorský dar a hasičům za zajištění
občerstvení a organizaci taneční zábavy. Co může být víc než investice do našich
dětí. Tak za rok přátelé …, nebo na další hezké akci.
Osadní výbor Němetice

RŮZNÉ

Dobrý anděl
144 dětí a 131 rodičů z 69 rodin na Vsetínsku podpořili Dobří andělé.
Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny
s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými
ﬁnančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka
Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří
andělé – podporují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku,
nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Vsetínsku desítky
dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo
dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny
s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které
pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první
příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc nejen ﬁnanční, ale také psychickou – mají pocit, že
na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová, PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089
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Tři starty = tři vítězství
Takto by se dal vystihnout dosavadní průběh sezóny posádky Dominik Stříteský
a Honza Mikulík, startující letos v poháru Opel Adam Cup v rallye, kde všechny
posádky závodí s identickými auty Opel Adam.
První letošní soutěží tohoto poháru byl Vančík Rallysprint Kopná s centrem ve
Slušovicích, kterou provázelo poměrně nepříznivé počasí – viz. Dominikův komentář:
„Letošní Kopnou provázelo velmi složité počasí, které nám dalo zabrat. Při průjezdu RZ 2 Kaměňák jsme dokonce vedle trati potkali sníh. Proto jsme začali na
první RZ opatrněji, chtěli jsme si v těchto, pro mě nových, podmínkách hlavně ověřit
chování nově nabízené varianty mokrých pneumatik Pirelli. Od 2 RZ už jsme se dostali do tempa a začali stahovat vedoucího Patrika Brtníčka. Po RZ 3 jsme se dostali
do čela, a i když jsme měli na RZ 5 defekt pravé přední pneumatiky, situaci jsme
pouze kontrolovali a v závěrečné fázi jeli spíše opatrně“.
Další soutěží byl Rallysprint ve Vyškově, kde bylo naopak velmi krásné a horké
počasí – připojuji opět Dominikův komentář:
„Rallysprint Vyškov byl pro mě nejen prvním startem na této soutěži, ale také
na šotolině, na kterou jsem se velmi těšil a byl zvědavý, jak mi to na ní půjde. Od
startu jsme nasadili tempo, které jsme potřebovali, tzn. bez zbytečného rizika a také
s určitou rezervou – což bylo ostatně vidět na RZ 6, kde jsme pro pojištění náskoku
zatáhli a soupeřům poměrně výrazně poodskočili... Hned od první RZ jsme se dostali
do čela Opel Adam Cupu, které už jsme neopustili, jeli jsme v klidu a za celou soutěž měli jen jednu menší krizovku na výjezdu z JZD na RZ 5. Pro mě to byla velice
krásná a zajímavá soutěž, které přálo počasí a kterou jsme si užili“.
Třetí soutěží v pořadí byla na Agrotec Petronas Rally v Hustopečích, kde soutěžící Opel Adam Cupu absolvovali první etapu soutěže v pátek 14.6.2019, kterou
posádka shrnula takto:
„Rally Hustopeče byla pro nás docela těžká soutěž. Od cca 1,5 km první rychlostní
zkoušky nás provázely technické problémy s geometrií přední nápravy. Na přejezdu na
druhou RZ a potom v servisu jsme se neúspěšně snažili najít důvod problémů. I když
jsme geometrii v servise seřídili, po dvou třetinách třetí RZ se problémy opět vrátily.
Proto naší jízdě chyběla potřebná jistota a snažili jsme se autu dále neublížit. Navzdory
těmto problémům se nám soutěž líbila, možná právě pro to, jak byla těžká. Opět jsme
absolvovali další kilometry na šotolině, rychlých asfaltech a také poprvé v noci za tmy.
A navíc jsme si opět odvezli vítězství v Opel Adam Cupu, takže určitě krásná soutěž“.
Další soutěží sedmidílného seriálu bude 40. Invelt Rally Pačejov 2019 v termínu
26. 7. – 27. 7. 2019 a pak téměř domácí 49. Barum Czech Rally Zlín 2019, která se
koná 16. 8. – 18. 8. 2019, kde opět soutěžící Opel Adam Cupu absolvují první etapu
soutěže, to znamená rychlostní zkoušky zařazené do programu v pátek a v sobotu.
Další informace je možné najít například na webové stránce https://www.ewrc-results.com/proﬁle/175578-dominik-stritesky/
Petr Stříteský
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Mosty
Cítíte, že přestáváte mít kontrolu nad svou životní situací, a vaše problémy souvisejí s nadměrným pitím alkoholu? Nebo jsou ve hře spíše drogy? Nedokážete si
poradit se svou úzkostí? Komplikuje vám vaše situace život?
Odbornou pomoc v problémech, které se mohou dotýkat vás nebo vašich blízkých, vám nabízí ve Valašském Meziříčí od dubna 2018 sociální služba následné péče MOSTY – poradenství a edukace o dané problematice, podporu, vedení
a praktickou pomoc při řešení problému závislosti či neurotické poruchy, ale i řešení
negativních praktických dopadů těchto problémů na partnerské vztahy, rodinu či
práci. Program se děje formou individuální i skupinové terapie. Služba je poskytována bezplatně, protože spadá do systému sociálních služeb bez úhrady.
Návštěvu a první konzultaci lze domluvit telefonicky (775 986 795) či
e-mailem (info@np-mosty.cz). Ve Valašském Meziříčí poskytujeme individuální konzultace každé pondělí. Podrobnější informace o naší práci najdete na
www.jsmenaceste.cz.
Ing. Milan Kostelník, ředitel spolku NA CESTĚ z.s.
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2019 – CHMELNÍK
V sobotu 18. května 2019 se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konal 29. ročník
rybářských závodů. Závodů se za pěkného počasí zúčastnilo 71 závodníků, z toho
60 dospělých (z toho 2 ženy) a 11 dětí do 15 let. Při letošních závodech bylo uloveno
140 kaprů a 2 amuři.
Výsledky závodů:
Největší úlovek kaprů a amurů – dospělí
Poř.
Jméno a příjmení
Místní organizace Počet ryb Celková délka
1.
Štěpán ZMARZLÁK
Val.Meziříčí
15 ks 688 cm
2.
Tomáš DOROTÍK
Val.Meziříčí
15 ks 631 cm
3.
Miroslav SKÝPALA
Val.Meziříčí
11 ks 506 cm
Největší úlovek kaprů a amurů – děti
1.
Vojtěch INDRUCH
Choryně5 ks

215 cm

Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme závodníkům, návštěvníkům a všem
členům ČRS, z.s., MO Kelč, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci
letošních závodů. Dále je nutno poděkovat za spolupráci při přípravě závodů těmto subjektům: město Kelč, KELEČSKO a.s., SDH Kelč, TJ Kelč – oddíl kopaná
a skauti Kelč.
Děkujeme ﬁrmám,
které nás letos podpořily ﬁnančně nebo věcnými dary do tomboly:
VAK Vsetín, a s, Kelečsko, a.s., Pstruhařství – Vlastimil Raška, Akord Kelč – Radek Pajdla, Gasmont Kelč – Roman Večeřa, Zdeněk Šatran – vodo-topo-plyn, Mlýn
Kelč - Petr Vavřík, Probi Kelč – Ing.Zdeněk Hlavica, Zahradnictví Kelč - manželé
Čechovi, SportServis Kelč – Ing.Karel Gába, Hasiči Babice, smíšené zboží U Kubů
– Eva Hlaváčová, pálenice Kelč – Strnadlovi a Hermannovi, Lubor Pitrun- elektromontáže a stolařství, stavebniny Stavospol Prostějov, Uher Company – František
Uher, Libor Macek – oděvy MeTermo, Vacula silniční s.r.o. – Ing.Radek Vacula,
Elsap – Tomáš Srkala, Odborné učiliště Kelč, Lubomír Hroz – Pneuservis Kelč,
Ing.Martin Stromšík - rakytníky, Washina Engineering - Ing.Jiří Vašina a Stanislav
Bělík – včelařství Všechovice.
Podrobnější výsledky a pár fotek z letošních rybářských závodů je možné zhlédnout na adrese: http://www.kelc.cz/zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/
S přáním příjemného prožití letních měsíců
Ing.Jaroslav Orel
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Skauti Kelč
Nazdar, všichni příznivci kelečského skautu! Školní rok nám utekl jako voda a já
bych vám chtěla ve zkratce přiblížit, co se během něj v našem středisku odehrálo.
Vše začalo již v záři, kdy jsme se sešli se všemi vedoucími a domlouvali se, kdo má
kdy ve svém volnu čas, který by věnoval své družince. Schůzky poté začaly v týdnu po
Pohádkovém lese a probíhaly každý týden až do konce školního roku.
3. 11. jsme u příležitosti Památky všech zemřelých – Dušiček pořádali Putování dušičkovou nocí, ve kterém děti musely najít ztracené duše. Na konci listopadu jsme jeli
na chatu ve Staříči u Frýdku – Místku. Tématem byly Hry bez hranic – děti zde byly
rozděleny do skupinek, každá představovala určitý stát a poté mezi sebou „soupeřily“
v různých hrách a aktivitách. O týden později se uskutečnila tradiční pohádka s Mikulášskou nadílkou. Rok 2018 jsme ukončili Vánoční besídkou, na jejímž začátku jsme šli
dopřát Vánoce i zvířátkům, a to v podobě ovoce a zeleniny, které jsme dali pod stromky
za parkem. Poté jsme zpívali koledy, udělali si navzájem radost malým dárečkem, každá
družinka si přichystala písničku, scénku nebo jinou aktivitu a odpoledne jsme zakončili
promítáním fotek z minulého tábora.
V měsíci lednu jsme se připravovali na XI. Skautský ples, který byl určen nejen pro
rodiče našich dětí, ale i širokou veřejnost. 17. 3. proběhla výprava na bazén. V dubnu nás
čekalo každý týden něco – Skautská křížová cesta, chata v Olomouci (na téma Dostihy
a sázky), Velikonoční tvořivé dopoledne (holky zdobily vajíčka a pekly perníčky, kluci
pletli tatary) a výprava na Ivančenu (památník padlých skautů).
Květen nebyl o nic méně nabitý. 5. 5. se uskutečnila ke cti svatého Jiří – patrona
skautů, tradiční skautská mše a poté malé občerstvení u klubovny pro všechny členy
střediska. Další týden jely skautky a skauti na tzv. Svojsíkáč, což jsou závody skautů.
I když měly holky deváťačky po tanečních, umístily se na krásném 2. místě a postoupily
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do krajského kola. Konec května jsme ukončili Kácením máje, kde se představily všechny družinky krátkým vystoupením a poté jsme skáceli májku.
Měsíc červen tu byl tedy coby dup a hned 2. 6. jsme se zúčastnili Dětského dne, pořádaného městem Kelč. Skauti měli své stanoviště V parku, kde si děti vyzkoušely zastřílet
z luku. Další víkend byla již poslední víkendová chata, a to v Potštátě, myslím že ti, kdo
tam byli, se už trochu naladili na táborovou atmosféru. 15.-16. se skautky účastnily krajského kola Svojsíkova závodu a o týden později jsme ukončili náš skautský školní rok
Závěrečnou opékačkou, kde proběhlo vyhodnocení a zhodnocení celého roku a děti si na
závěr opekly špekáčky.
Dále jste si nás mohli všimnou na Kelečských slavnostech ve stánku a třeba jste si
dali naše výborné langoše.
Poslední, největší akcí, na kterou se celý rok těšíme, je tábor. Tento rok probíhá
v termínu 5.-15.7. Je to taková odměna pro děti za celoroční snažení se ve schůzkách.
Samozřejmě to ale není žádná dovolená. S vedoucími připravujeme celotáborovou hru,
jejímž cílem je, aby děti pracovaly ve skupinkách, uměly si poradit s různými úkoly
a nástrahami a být celou dobu v přírodě, bez elektriky, wiﬁ, kohoutku s vodou a střechou
nad hlavou. Bez srandy a nějakých humorů by to ale nešlo, takže se vše snažíme dělat
příjemné jak pro nás, tak pro děti.
Tímto bych chtěla poděkovat všem vedoucím, kteří se celý rok věnují dětem bez nároku na odměnu. Také všem rodičům a příznivcům, že k nám s důvěrou posíláte své děti
a podporujete nás. Ale největší dík patří dětem, které do skautu chodí, protože bez nich
by naše práce neměla žádný smysl. Mějte krásné prázdniny, ve zdraví se vraťte domů
ze všech cest a v září o nás zase uslyšíte.
Za všechny skauty Eliška Perutková

INZERCE
Restaurace U Pajdlů nabízí volnou kapacitu pro rozvoz obědů
pro obce Němetice případně Zámrsky.
Současná cena za oběd 84 Kč.
Více info na tel.602537075
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Vojtěch Staša
Anna Kunovská
65 let
Jarmila Orlová
Jaroslav Černoch
70 let
Zdeněk Pajdla
Marie Hlavicová
Miroslav Pavelka
Anna Tkáčiková
Jaroslava Syryčanská
Jaroslav Pařízek
75 let
Josef Jiříček
Břetislav Lasovský
80 let
František Střítežský
Marie Pitrunová
82 let
Růžena Sofková
Helena Pitrunová
Marta Volková

83 let
Jaroslav Kučera (červen)
Eva Vichová
84 let
Helena Nová
Ludmila Kunovská
85 let
Zdeňka Stříteská
86 let
Marie Vaculíková
87 let
Karel Beinstein
88 let
Marie Viznerová
Zdenka Jiříčková
89 let
Anna Srkalová
98 let
Anna Vozáková

Kelč
Němetice
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Komárovice
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Němetice
Kelč
Kelč
Kelč
Němetice

Sňatky
Markéta Vlčková * Tomáš Zima
Kristýna Pumprlová * Michael Masařík
Barbora Smahlová * Matěj Šimera
Adrianna Myhalko * Josef Kvita
Petra Hubáčková * Marek Pajdla
Petra Pelcová * Tomáš Staněk

Narození
Petr Strnadel
Zuzana Chvatíková

Kelč
Kelč

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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Dětský den a bleší trh v Babicích
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Vítání občánků 8.6.2019

První svaté přijímání 12.5.2019

32

