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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení z 47. zasedání Rady města Kelč dne 20.1.2021.
Rada schvaluje dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny uzavřené na základě
žádosti o připojení č. 4121695660, č. 4121696747 a č. 4121696761, pro parcely č. 6/6,
6/7 a 6/8 v k.ú. Babice u Kelče se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s TS Valašské
Meziříčí s.r.o., M.Alše 833, 767 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463 a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Údržba veřejného osvětlení
v Kelči rok 2021“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným
uchazečem na 1. pořadí, Tomáš Srkala ELSAP, 756 43 Kelč č.p. 4, IČ: 76465802.
Rada stanovuje plat ředitelkám Základní a Mateřské školy Kelč v souvislosti
s novelizací nařízení vlády č. 341/2017 Sb. s účinností od 1.1.2021.
Rada vyhlašuje na základě žádosti manželů Staňkových, Němetice 40, 756 43 Kelč,
o koupi obecního pozemku a předaného geometrického plánu 307-125/2020 ze
dne 14.12.2020 záměr prodeje pozemku p.č. 680/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.
Němetice o výměře 34 m2.
Rada vyhlašuje na základě žádosti společnosti KELEČSKO, a.s., Kelč 269, o koupi
obecního pozemku záměr směny pozemku p.č. 231/8 ostatní plocha, manipulační
plocha v k.ú. Lhota u Kelče o výměře 610 m2.
Rada schvaluje dodatek č. 2 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, IČ:
25835661 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje podání žádostí města Kelč o poskytnutí dotace na akci „Oprava
krovu a střechy sýpky v Kelči“ z MK ČR, z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2021 a ze Zlínského
kraje, z Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a památek místního významu KUL03-21 a pověřuje starostu podpisem těchto
žádostí.

Pytlový svoz tříděných odpadů
v březnu 2021
Plasty
Papír, náp.karton
Sklo

středa 10.3.2021
pátek 12.3.2021
pátek 26.3.2021
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Příjem větví do Sběrného dvora Kelč
Městský úřad Kelč upozorňujeme občany, že do Sběrného dvora Kelč budou přijímány
pouze větve připravené k drcení. V opačném případě nebude možné větve do sběrného
dvora uložit.
Děkujeme za pochopení.
V Kelči 1.3.2021
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Začátek druhého pololetí jsme v mateřské škole prožili opět v „uzavřenosti“ před
okolním světem, nemohlo za námi přijet
ani žádné divadlo, ani klaun nebo někdo
jiný s programem.
Druhý týden v únoru jsme ale i tak
prožívali v pohádkovém duchu a ve středu
10.2. jsme uspořádali v každé třídě malý
karneval. Děti přišly nastrojené v rozličných kostýmech – od princezen a víl, přes
prince, kovboje, piráty až po batmany
a spidermany. Děti si zahrály spoustu netradičních her a soutěží a také si vylosovaly
Karneval u Koťátek
v tombole drobný dárek na památku.
V závěru února se uskutečnil za dodržování všech hygienických opatření odložený
lyžařský kurz s Eskimákem. Pro děti jezdily na Trojáku jen malá dětská lana, ale většina
dětí byli začátečníci, takže jim to stačilo.
Během měsíce března budeme pozorovat změny počasí a probouzející se přírodu,
růst prvních jarních kytiček v trávě a ptáčky, kteří se k nám vrátí z teplých krajin.

Karneval u Berušek
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Také si připomeneme, že je březen
Měsícem knihy. Děti si budou moci
donést do školky jednu svou oblíbenou knížku, uspořádáme výstavu
knih, budeme hrát na knihkupectví
a knihovnu. Podle možností si půjčíme i nějaké knihy z městské knihovny.
Čtete dětem? Stejně jako u hudby i zde
platí, že pohádky a příběhy by měly
bavit i dospělé. Čtení kromě rozšiřování slovní zásoby a rozvoje fantazie
představuje další přirozený způsob,
jak společně trávit čas tak, aby si jej
užili rodiče i děti. Můžete se i střídat
ve čtení nebo vyprávění příběhů.
Karneval u Koťátek
Děti ze 3. tř. Berušek se během měsíce března zapojí do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
Ve čtvrtek 1. dubna – na apríla se těšíme ve školce na „Den naruby“.
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022 se uskuteční v úterý 4. 5. 2021.
Bližší informace se dozvíte v dalším vydání Zpravodaje.
Jana Perutková,
Zástupce statutárního orgánu MŠ Kelč

Karnevalové hry u Ježečků
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I když už za sebou máme „jednu vlnu“ distančního vzdělávání z jara 2020, ten letošní
školní rok se od toho loňského nemůže lišit
více. Škola je pro většinu žáků již čtvrtým měsícem uzavřena a zatímco loni ještě děti vysvědčení přebíraly ve třídách, letos se tento „ceremoniál“ přesunul k obrazovkám počítače. Je
taky docela možné, že některé děti už mají „po
krk“ volna od školy a naopak si přejí do školy
chodit. V tomto směru mají štěstí žáci 1. a 2.
ročníku, kteří se učí prezenčně a kromě toho, že
nemají tělocvik a hudební výchovu, tak jim vlastně nic nechybí. Prvňáky paní učitelky chválí
za to, jak dobře čtou a počítají.
Zatímco by za normálních okolností ve třídě deváťáků probíhala intenzivní příprava na
přijímací zkoušky tzv. naživo, moří se jak učitelé, tak žáci (určitě ne všichni) u monitorů
s matematikou a češtinou, aby alespoň tímto způsobem doplnili a zlepšili své znalosti z předmětů, z nichž budou skládat testy. Deváťáci přišli o akce typu Burza škol, o dny otevřených
dveří na středních školách (na některých tyto akce probíhaly on – line), o besedy se zástupci
škol apod. O to víc si museli sami shánět informace o oborech a školách, na které se chtějí
hlásit. Výchovný poradce Mgr. Pavel Čučka uspořádal na začátku ledna pro žáky a jejich
zákonné zástupce on – line schůzku k přijímacímu řízení a poskytl jim důležité informace k
vyplnění a podání přihlášek, k zápisovým lístkům apod. Od pondělí 8. února si pak mohli
zákonní zástupci vyzvednout ve škole tiskopisy vyplněných přihlášek na SŠ, zápisový lístek
a výpis z vysvědčení žáka 9. třídy. Do 1.3.2021 musí být přihlášky odevzdány a zaevidovány
na příslušných středních školách.
Celkem v 7 skupinách žáků (dělení podle ročníků na 1. i 2. stupni) probíhá tzv. on – line
doučování, a to v hlavních předmětech.
Zjišťování zástupců ČŠI v 2. polovině února se zaměřilo na poslední období distanční
výuky na podzim roku 2020 a na probíhající období distanční výuky letos.
Pokračujeme v modernizaci tříd na 1. stupni. Všechny třídy budou postupně v průběhu
jara letošního roku vybaveny novým nábytkem a ve většině tříd bude položen v zadní části
třídy nový koberec. Pokud to podmínky dovolí, dojde i k vymalování tříd.
Duben je měsíc zápisu dětí do 1. třídy.
Zda letos proběhne za účasti dětí a jejich rodičů, či tzv. bezkontaktně jako loni, to zatím
nevíme. V každém případě již nyní zveřejňujeme základní informaci o zápisu do naší školy. Podrobnější informace budeme průběžně
sdělovat na webových stránkách školy.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitelky školy
7

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

březen 2021

8

březen 2021

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Hudební výchova v 1.B s BOOMWHACKERS
Z důvodu mimořádné epidemiologické situace je na všech školách zrušena výuka
klasických hodin hudební výchovy a tělesné výchovy. Jako náhradní program jsou dětem
nabízeny nejrůznější aktivity. Pomocí multifunkční didaktické pomůcky, ozvučných trubic zvaných boomwhackers, hledali žáci z 1. B originální způsoby, jak s vlastním tělem
a nástroji pracovat, jak na ně hrát, k čemu všemu je mohou použít a jaké zvuky mohou
vytvořit. S velkým nadšením vytvářeli rytmický či rytmicko-melodický doprovod různých
slov, slovních spojení a říkadel. Hrou na nástroje i na vlastní tělo tak posílili své motorické
dovednosti a kreativitu a propojili tak předmět hudební výchova s tělesnou výchovou..
Mgr. Dagmar Heraltová, třídní učitelka

Pedagogové a rodiče se vzdělávali on-line
První únorový den se v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Valašské Meziříčí II uskutečnil on-line formou odborný seminář pro pedagogy
a workshop pro rodiče s oblíbenou lektorkou Lenkou Bínovou. „Na základě zjištěného
zájmu jak ze strany pedagogů, tak rodičů jsme vybrali témata, která u těchto cílových
skupin nejvíc rezonují,“ uvedla Alena Střítezská, vedoucí Pracovní skupiny Rovné příležitosti a pokračovala: „Pedagogové se nejvíce zajímali o problematiku vzrůstající agresivity a agresivního chování dětí, rodiče preferovali téma související se školní zralostí
dětí nastupujících do prvních tříd.“ Zájem o odborný seminář i workshop byl značný.
Pedagogů se zúčastnilo cca 40, rodičů kolem 80. S lektorkou Lenkou Bínovou se zájemci
budou moci opět setkat na dalších vzdělávacích akcích v prosinci 2021 a březnu 2022.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00
08594, je spolufinancován Evropskou unií
v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.
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Poděkování
V podvečer 27.1.2021 pomáhali hasiči kelečského sboru se svým velitelem Jaroslavem Stašou své dříve narozené tělesně postižené spoluobčance ze sanitky do rodinného
domu v Kelči.
Zdravotně postižená všem děkuje za ochotu a nezištnou pomoc.
M.M.

Klub modelářů Kelč
Tak jako všechny, tak i nás v klubu zasáhlo vládní nařízení o zákazu shromažďování a konání výstav. Na jaře 2020 jsme připravovali již v tradičním termínu 12.ročník
Kit show Kelč 2020. Již z uvedených důvodů jsme tento termín přesunuli na podzim
2020, ale i to bylo nereálné. Nebyli jsme
v tom sami, všichni vystavovatelé v ČR i v zahraničí ze stejných důvodů museli všechny
Josef Resner
akce zrušit. Každý z nás v klubu přesto pokračoval v modelaření doma. Svoje modely
si prezentujeme i s jinými modeláři navzájem přes sociální sítě a doplňujeme fotografiemi z rozpracovaných i hotových modelů. Přesto nám chybí osobní kontakt a předávání zkušeností s ostatními. Proto bychom rádi, vám čtenářům kelečského Zpravodaje,
ukázali sérii fotografií našich modelů. Zaznamenali jsme úspěchy v soutěžích on-line
v rámci EU. Rádi bychom uspořádali výstavu modelů v dubnu 2021, případně na podzim
téhož roku. Přikládáme fota našich modelů, snad se vám budou líbit..
Miroslav Pajdla, Klub modelářů Kelč

Jan Stržínek

Miroslav Pajdla
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KELEČSKO a.s. informuje
Vážení vlastníci půdy
Stále máme zájem o výkup zemědělské půdy pro naše hospodaření v místních katastrech.
I nadále se v naší oblasti objevují spekulanti, kteří od vlastníků půdu vykoupí a obratem nám ji nabízí za daleko větší cenu. Pokud máte potřebu prodat zemědělskou půdu
nabídněte ji prosím nejdříve nám, hospodářům. Stejně tak se můžete u nás nezávazně
informovat o ceně půdy.
Při případném odkupu vyřizujeme veškeré formality spojené s prodejem. Informace
vám podá Ing. Michaela Davidová, tel. 735 171 123.
KELEČSKO a.s. hospodaří na pronajaté půdě dlouhodobě, snaží se stále půdu nejen
zúrodňovat, ale i ve spolupráci s obcemi a myslivci zlepšovat životní prostředí. V prosinci
2020 jsme na důkaz toho převzali ocenění „Honitba roku“ udělované Českomoravskou
mysliveckou jednotou za zlepšování životního prostředí pro volně žijící živočichy. Toto
ocenění vnímáme také jako závazek, abychom v započatém konání dále pokračovali.
Více na www.myslivost.cz , časopis Myslivost, číslo 12/2020.

Volná pracovní místa
Do našich provozů hledáme pracovníky na pozice:
dojič/dojička – informace podá Ing. Marie Kovářová, tel. 603 548 973
stájník – nutnost ŘP sk. T, další informace podá Ing. Marie Kovářová, tel. 603 548 973
traktorista – nutnost ŘP sk. T, další informace podá Ing. František Hlavica,
tel. 736 674 312
agronom/agronomka – provozní agronom s pracovní náplní organizace pracovníků
na poli, dohlížení na plnění pracovního zadání, evidence prováděných pracovních
operací, požadujeme středoškolské vzdělání, ŘP sk. B, nabízíme služební vůz, telefon,
závodní stravování, další informace podá Ing. Radek Sommer, tel. 603 829 047

Mléčný automat
V poslední době se potýkáme s těžko zjistitelným technickým problémem u našeho mléčného automatu. Situaci nám komplikuje nepředvídatelnost závady a nedostupnost servisu této značky přístroje v České republice. Problém intenzivně řešíme. Automat jsme nyní odstavili a prochází velkou opravou. Za vzniklé problémy se vám velmi
omlouváme.
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Tužka
Petr Tkáčik
Mít tužku, znamená mít moc.
Moc napsat zbožné přání
i skromné pousmání.
Mít moc napsat tisíce slov.
Krásných i hořkých,
lživých i pravdychtivých.
Mít tužku napsat zákon umožní,
zda se dobro či zlo rozmnoží.
Tužka má význam v životě mém,
stejně tak v životě vašem i v tvém.

Tříkrálová sbírka 2021
Stejně jako všechno ostatní v tomto roce, byla i Tříkrálová sbírka jiná. Tak, jako se
ze dne na den měnila proticovidová opatření, tak se měnily možnosti a způsoby, jak
uspořádat letošní Tříkrálovou sbírku, jejímž smyslem je vykoledovat finanční prostředky
na pomoc potřebným, kteří se ocitli v nečekané složité situaci, a zdravotně a sociálně
znevýhodněným občanům a přinášet Tříkrálové poselství, které boří hranice mezi lidmi.
Podpořit sbírku bylo možné na www.trikralovasbirka.cz, bankovním převodem na
Tříkrálový účet č. 66008822/0800, kde po zadání variabilního symbolu 77707036 jste
podpořili naši Charitu. Dále formou DMS na číslo 87 777 a přispěním do zapečetěných
kasiček, které byly umístěny v kostelích, úřadech a obchodech v jednotlivých městech
a obcích. První tři způsoby je možné i nadále využít k podpoře sbírky, a to až do
30. dubna.
Kasičky byly již rozpečetěny. Celkem se od dárců vykoledovalo 1 007 407 Kč. Z toho
v Kelči 76 898 Kč. Aktuální výnos online kasičky je 153 177 Kč. Celkem je to 1 160 584 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Naší Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční
pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci. Do Domu pokojného stáří
koupíme profesionální mandl, který zajistí hloubkovou dezinfekci lůžkovin a prádla klientů. Část výtěžku sbírky bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně
materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky,
materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme obcím, městům, farnostem, obchodům za vstřícnost, ochotu
a pomoc při organizaci. Děkujeme vám za vaši finanční podporu.
Charita Valašské Meziříčí Martina Došková
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Zahradní centrum
Březen – první květy
V březnu na zahradě rozkvétají jarní cibuloviny, ale také okrasné keře. Vedle sněženek, krokusů, bledulí, hlaváčků, kosatců, se těšíme z květů vrby (kočiček), mandloní,
dřínu a zlatice. Podle počasí z trvalek a růží odstraníme zimní kryt, také odumřelé části
rostlin, sestřihneme trávy.
Pokud již není zmrzlá půda, je nejvhodnější období pro výsadbu růží, živých plotů
a všech okrasných keřů i stromů.
Na zeleninové zahradě vyséváme salát, ředkvičky, pastinák, kedlubny a špenát.
V 2. polovině měsíce vyséváme jarní ředkev, černý kořen, kopr, na konci měsíce vysadíme cibuli sazečku a jarní česnek. V případě chladného počasí si pomůžeme bílou netkanou textilií. Do výsevních truhlíků vyséváme celer, lilek, majoránku, rajčata a papriku,
pokud jsme ji již nevyseli koncem února.
Na záhony, na které nemáme v plánu hned něco vysévat, rozhodíme semena rostlin
pro zelené hnojení (hrách, peluška, lupina, hořčice, řepka a jejich směsi).
Provádíme průklest ovocných stromů a jarní postřik proti přezimujícím škůdcům.
Nezapomeneme na postřik proti kadeřavosti broskvoní! Již při 7 °C nad nulou je
tato houba aktivní, a čím jsou teploty vyšší, tím rychleji se šíří, napomáhá tomu i vlhké
počasí.
Stříkáme tedy v předjaří aspoň 3x, v rozmezí zhruba 1 týdne, kdy začínají rašit vrcholové pupeny. Ke kontaktním přípravkům je vhodné přidat smáčedlo. Ovocné druhy
přihnojujeme kompostem, případně granulovaným hnojem.
Podle počasí přihnojíme kombinovaným hnojivem i trávník, který jsme nedříve vyhrabali, provzdušnili.
Zahradní centrum pod kloboukem
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Jak překonat naprostou ztrátu motivace?
Se ztrátou motivace se můžete setkat kdykoliv v průběhu života. Poprvé
při studiu, zejména na VŠ, kdy velmi
rychle vystřízlivíte z představy nevázaného studentského užívání si. Namísto
večírků se na studenta kupí hromada
učiva, nedostatek času a spánku. Počáteční nadšení přechází do melancholie
a neustálý nátlak a stereotyp mohou
vést k naprosté ztrátě motivace ke studiu.
Po studiu, ať už jakémkoliv, se zapojíte do pracovního procesu. A zde
nad vámi začne opět viset přízrak mizející motivace. Proč? Jednoduše proto, že práci snů má jen málo vyvolených. Většinou,
zejména kvůli potřebě platit účty, se spokojíte s prací, která není z vašeho pohledu až tak
dokonalá. Třeba ji jen v první chvíli berete jako z nouze ctnost, a poohlížíte se po něčem
jiném, něčem, co by vás opravdu bavilo. Jenže pracovní trh je neúprosný, a tak den co
den chodíte do zaměstnání, které vnímáte jen jako nutné zlo. Míra motivace? Nulová!
Ale nemyslete si, ani ti s dokonalou prací nejsou před ztrátou motivace v bezpečí. I oni
se mohou jednoho dne vzbudit naprosto bez energie, bez zápalu. Z ničeho nic nejsou
schopni odvádět svou práci dobře, nestíhají termíny, stále častěji do práce zaspí…
Kromě ztráty studijní a pracovní motivace nás může potkat ještě něco horšího. A to
ztráta motivace k životu obecně. Své dny neprožíváte, ale pouze přežíváte. Nejste schopni
se pro cokoli nadchnout, jste bez energie, každodenní potřeby, jako starost o děti, vedení
domácnosti, úklid apod. děláte mechanicky jako stroje. Anebo jste již dospěli do takové
fáze, že je neděláte vůbec. Spoléháte na to, že to udělají ostatní členové rodiny, a i kdyby
ne, nemáte elán a chuť to začít řešit. Nejspíš je vám to úplně jedno. A to je špatně. Je
potřeba začít situaci řešit, protože ztráta motivace je jednou z příčin syndromu vyhoření
v osobní i pracovní rovině.
V první řadě musíte najít smysl, proč s demotivací bojovat. Sepište si seznam toho,
co jste bez motivace ztratili, jak se změnil váš život. Zamyslete se také nad tím, co je pro
vás důležité, proč děláte to, co děláte. A jestliže vás dosavadní uspořádání vašeho života
činí nešťastnými? Tak to je nejvyšší čas na změnu! Stanovte si nové cíle, kterých chcete
dosáhnout. Ale pozor, abyste to nepřehnali, velké úkoly mohou opět vést jen a jen k demotivaci. Proto postupujte pomalu, po dílčích úkolech, vše si naplánujte a rovnoměrně
rozvrhněte. A za každou splněnou práci se odměňte něčím malým (nákupy, sladké, procházka). Nic nedokáže motivovat lépe než vidina zisku a odměny.
A rozhodně nesmíte zapomínat na odpočinek. Když jednou naleznete svou ztracenou motivaci, neznamená to, že budete motivováni až do smrti. Proto myslete na to,
že i v momentě, kdy nevíte, kde vám hlava stojí, a povinnosti vám padají na hlavu, je
potřeba si oddechnout. Možná vám to připadá nelogické, odpočívat v době, kdy máte
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hromadu práce. Ale paradoxně pokud si dopřejete čas na kvalitní odpočinek, budete mít
více energie a vaše výkonnost se o mnoho zvýší. A to, že vám jde práce dobře od ruky,
vás bude motivovat.
Pokud si potřebujete odpočinout, nemusíte vyloženě „jen“ spát. Někomu pomůže
protažení, krátká procházka na čerstvém vzduchu, jinému relaxační dýchání, cviky na
udržení rovnováhy, představa sebe sama na příjemném místě. Zkuste ze sebe také setřást stres, protřepávat jednotlivé části těla, nebo se klidně vykřičte. Každý člověk je jiný,
a tak každému zabírají jiné relaxační techniky. Pokud nevíte, kterou si vybrat, zkuste se
inspirovat na internetu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

INZERCE
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KOUPÍME DŮM v Kelči
případně vyměníme za byt 3+1 v Kelči – po rekonstrukci
Prosím volejte: 722 497 604
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let Zdenka Kunovská
Alena Buriánková

Narození
Němetice
Komárovice

65 let Ludmila Orlová
Květoslava Václavíková
Marie Jiříčková

Kelč
Kelč
Kelč

70 let Jaromír Macháč

Kelč

75 let Milan Pajdla

Kelč

80 let Rudolf Pavelka
Lýdie Pavlicová
Marie Schusterová

Kelč
Kelč
Kelč

81 let Zdenka Pečeňová
Eva Perutková
Josef Ocelík

Lhota
Kelč
Kelč

82 let Mária Olajošová

Kelč

86 let Josef Masařík

Kelč

88 let Jaroslava Bambuchová

Kelč

90 let Josef Jiříček

Kelč

91 let Josef Novák

Kelč

Natálie Plesníková
Damián Kunovský

Komárovice
Kelč

Úmrtí
Jan Rušar
Marie Mašlaňová
Marie Matysková
Lubomír Špůrek

84 let
73 let
78 let
76 let

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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KARNEVAL U JEŽEČKŮ

KARNEVAL U KOŤÁTEK
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