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Úvodník
Pomalu končí léto, čas prázdnin a dovolených. Pro děti začíná škola a pro mnohé
z nás začíná období, kdy se dny dostávají do běžného životního rytmu. Pevně
věřím, že jste si všichni dostatečně odpočinuli a hlavně děti a studenti dostali
během volna novou chuť zasednout do školních lavic a začít přijímat další
vědomosti a dovednosti. Příjemných a teplých dnů hlavně v srpnu mnoho nebylo,
spíš než na sluníčko jsme se mnohokrát dívali do mraků a deštník byl často našim
nedílným doplňkem, ale to nám určitě dojmy z dovolené a z prázdnin nemohlo
pokazit.
Jak jsem již avizoval v minulém zpravodaji, i v tomto čísle bych vás chtěl seznámit
s dalšími investičními akcemi, které nás do konce roku ještě čekají. Po opravě
vodovodního řádu nás čeká rekonstrukce komunikace na Záhumení o délce
310 metrů a části účelové komunikace u Juhyně o délce 75 metrů. Podařilo se nám
opravit chodníky na Fenediku, další část chodníku na hřbitově, chodník před
panelovým domem č.p. 503. V současnosti jsme těsně před zahájením výstavby
chodníku v Němeticích o délce 350 metrů, na kterou jsme získali dotaci ze státního
fondu dopravní infrastruktury, a v návaznosti s tím se bude rekonstruovat
kanalizace pod tímto chodníkem. Další velkou akcí je revitalizace zeleně v parku
Vojtěcha Jasného, která bude zahájena na podzim tohoto roku a úprava zahrady
mateřské školy v přírodním stylu, která proběhne v následujících dvou měsících.
Pro obě akce jsme zabezpečili dotaci ze státního fondu životního prostředí. V parku
se bude jednat o výsadbu 80 vzrostlých stromů, asi 2500 ks keřů a založení asi
1000 m2 trávníku. Cílem projektu v mateřské škole je přeměna venkovního
prostředí na přírodě blízkou zahradu, jejímž základem budou nové herní prvky
vyrobené z přírodních materiálů, především z dřeva a kamene. Další větší akcí
s přispěním státní dotace je výměna oken na zdravotním středisku plánovaná na
konec září.
Pokud bychom se chtěli ohlédnout za již zrealizovanými akcemi, tak za zmínku
stojí otevření sezónního kiosku u fotbalového hřiště, který se nám podařilo společně
s Tělovýchovnou jednotou Kelč vybudovat a který nahradil nevzhlednou
a nekulturní „budku“. V mateřské škole došlo ke kompletní modernizaci plynové
kotelny a k rekonstrukci sociálního zařízení v posledním třetím oddělení.
V Babicích se v současnosti realizuje objekt pro zázemí dětského hřiště
a sportoviště. Ve Lhotě se podařilo položit zámkovou dlažbu v altánu na výletišti,
čímž se výstavba tohoto altánu dokončila a dále se opravila kaplička sv. Anny.
V Komárovicích se na podzim zahájí stavební práce na snížení vlhkosti zdiva
v obecním domě.
Věřím, že se nám všechny plánované akce podaří úspěšně zvládnout tak, abychom
na ně mohli v dalších letech navazovat.
Ing. Karel David, starosta
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Městský úřad informuje
U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Kelč dne 16. 6. 2014
 Rada bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2014 – rozpočtové opatření
č. 3/2014 dle předloženého návrhu a předává je k projednání zastupitelstvu.
 Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8014231/002 o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p.č. 2023/11 a 2197 v k.ú. Kelč-Nové Město
u stavby „Kelč-Chvatík,p.č. 159/11, přípojka NNK“ s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
 Rada schvaluje smlouvu č. Z_S24_12_8120041903 o přeložce vedení VN
ke stavbě „Kelč, Sběrný dvůr 474/2 PŘ, VN25“ s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
 Rada schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy
v Kelči ve školním roce 2014/2015 na počet 28 dětí v každé třídě.
 Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Kelč o přerušení
provozu v MŠ Kelč a stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Kelč
v měsících červenec a srpen 2014.
 Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 32/1 ostatní plocha v k.ú.
Kelč-Nové Město o výměře 48 m2.
 Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 7.000,- Kč Sboru dobrovolných
hasičů Němetice na pořádání okresní soutěže mladých hasičů v požárním
útoku dne 28. 6. 2014 v Němeticích.
 Rada bere na vědomí „Systém náležité péče hospodářského subjektu města
Kelč uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích města“
a postupuje tento materiál k projednání zastupitelstvu.
 Rada vyhlašuje záměr směny části pozemku p.č. 1360 travní porost v k.ú.
Kelč-Staré Město o výměře 437 m2 podle geometrického plánu č. 488543/2014 ze dne 4. 6. 2014.
 Rada bere na vědomí smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
na STL plynovod včetně 13 ks přípojek v lokalitě „Bystřická“ s RWE GasNet,
s.r.o. a tuto doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemcích p.č. 318 a 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město k plynárenskému zařízení stavby
„Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč-Bystřická“ s RWE GasNet, s.r.o.
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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 Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemku
p.č. 1319 v k.ú. Kelč-Staré Město ke stavbě SO06 Přeložka vodovodu v rámci
stavby „Inženýrské sítě lokality Sázany,Kelč“ se Zlínským krajem, tř. T.Bati
21 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kelč dne 14. 7. 2014
 Rada schvaluje vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na stavbu „Stavba chodníku podél silnice III/43911 v obci Němetice“
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnocenou firmou
na 1. pořadí, Jaroslav Pajdla, AKORD KELČ – souk.firma služeb, Kelč 462.
 Rada schvaluje vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na stavbu „Oprava místní komunikace Záhumení – Kelč a Oprava místní
komunikace Štěpán - Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí, Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.,
Jiráskova 35, Valašské Meziříčí.
 Rada schvaluje smlouvu o nájmu plynárenského zařízení STL plynovodu
včetně 16 ks přípojek, číslo smlouvy 9414002420/182657 s RWE GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
 Rada bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole provedené
Českou školní inspekcí, Zlínský inspektorát ve dnech 21. - 22. 5. 2014
v Mateřské škole v Kelči.
 Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 32/1 ostatní plocha o výměře
48 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město Tomáši Hlochovi, Kelč č.p. 513.
 Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 753/1 zahrada, zahrádka č. 11
v k.ú. Kelč-Nové Město Hedvice Švecové, Náměstí Svobody 32/3, Blansko.
 Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor – 2 místnosti
ve 2. podlaží přístavby radnice v Kelči č.p. 39.
 Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči
Občanskému sdružení Anděl, Kelč 290 na uspořádání akce „Svatováclavské
setkání a vzpomínání s písničkami“ dne 27. 9. 2014.
 Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 1328/17 ostatní plocha
o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město, přesná výměra bude stanovena
v geometrickém plánu na zaměření stávající hranice nemovitosti.
 Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 562/1 ostatní plocha v k.ú.
Němetice, přesná výměra bude stanovena v geometrickém plánu na zaměření
stávající hranice pozemku.
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 Rada bere na vědomí vyhodnocení nabídek na pojištění majetku
a odpovědnosti města Kelč a pověřuje starostu uzavřením pojistné smlouvy
s Kooperativa pojišťovnou, a.s.
 Rada bere na vědomí nesouhlasné stanovisko osadního výboru v Babicích
a odmítá žádost p. Kubeše a Krutílka o odprodej pozemku p.č. 553 v k.ú.
Babice u Kelče.
 Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 – rozpočtové opatření č. 4/2014
dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje výzvu k podání nabídky na akci „Jaro, léto, podzim, zima,
na zahradě je to prima – pořízení herních prvků v přírodním stylu pro školní
zahradu Mateřské školy v Kelči“.
Rada schvaluje hodnotící komisi pro vyhodnocení nabídek této akce
ve složení: Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel a Zdeněk Porazil.
Rada schvaluje výzvu k podání nabídky na akci „Park Vojtěcha Jasného
v Kelči – Revitalizace zeleně“.
Rada schvaluje hodnotící komisi pro vyhodnocení nabídek této akce
ve složení: Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel, Zdeněk Porazil, Ing. Marcela
Tomášová a Michaela Škrobánková.
 Rada schvaluje zadat zakázku „Výroba a montáž dřevostavby v Babicích“
p. Stanislavu Zimákovi, Babice č.p. 20, dle předložené nabídky.
 Rada revokuje své usnesení č. 549/51 z 10.3.2014 tak, že schvaluje
krátkodobé využívání pozemků p.č. 639/4, 640/1, 644, 645, 689/1, 689/5
a 696 v k.ú. Němetice Paintballovému klubu Kelč.
 Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace MŠ Kelč
z finančních prostředků školy za I. pololetí 2014 dle provedeného hodnocení.
 Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 8.000,- Kč Sboru dobrovolných
hasičů Komárovice na úhradu nákladů spojených s účastí družstva žen SDH
Komárovice na Mistrovství republiky v požárním sportu v Českých
Budějovicích ve dnech 27. – 29. 6. 2014.
U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Kelč dne 23. 7. 2014
 Rada schvaluje smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. 125/22/14 „Lokalita pro
zástavbu rodinných domů Kelč – Bystřická, plynovod“ se Zlínským krajem, tř. T. Bati
21, Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje smlouvu o nájmu pozemku p.č. 677/1 v k.ú. Němetice na dobu stavby
„Stavba chodníku podél silnice III/43911 v obci Němetice“ se Zlínským krajem, tř.
T. Bati 21, Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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U S N E S E N Í z 59. zasedání Rady města Kelč dne 4. 8. 2014
 Rada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce služeb s TS Valašské
Meziříčí, s.r.o., M.Alše 833, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
 Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. sml. IP-12-8015787_002 s ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly ke stavbě „Kabelová
přípojka NN-Kelč, Macek, p.č.161/2,NNK“ na pozemku p.č. 2023/12 v k.ú.
Kelč-Nové Město a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – dvou místností ve 2. podlaží
domu č.p. 39 v Kelči na pozemku p.č. 5/2 v k.ú. Kelč-Nové Město,
Bc. Karolíně Zeťové, Havlíčkova 1183, Valašské Meziříčí dle předloženého
návrhu smlouvy a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
 Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 1328/14 zahrada o výměře
188 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město.
 Rada schvaluje mimořádný členský příspěvek 8.000,- Kč z rozpočtu města
do Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko.
 Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8008469/VB6 o zřízení věcného břemeneslužebnosti na pozemku p.č. 2034 v k.ú. Kelč-Nové Město ke stavbě „Kelč,
Pajdla, p.č. 191/1, kNN“ s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
U S N E S E N Í z 60. zasedání Rady města Kelč dne 11. 8. 2014
 Rada schvaluje vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na stavbu „Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je to prima“ a pověřuje
starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí,
Ing. Eva Hegerová, Hybrálec 5, 586 01 Jihlava.
 Rada bere na vědomí vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na stavbu „Oprava havarijního stavu kanalizace Němetice, úsek DR č.p. 54 –
č.p. 68“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou Jaroslav
Pajdla, Kelč 462, 756 43 Kelč.
 Rada vyhlašuje záměr pronájmu pozemku p.č 381/4 trvalý travní porost
o výměře 681 m2 a částí pozemků p.č. 372, 373, 374 a 381/3 trvalý travní
porost o celkové výměře 16.264 m2, všechny v k.ú. Lhota u Kelče.
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Třídění opadů
Věděli jste, že

V ČR

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2013:
vytřídil každý Čech průměrně 39,7 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové
kartony)
71 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
bylo 72 % obalů využito a recyklováno

V Kelči
Jak třídíme?
Srovnání roku 2014 a 2013 – množství v kg za 1. pololetí
papír
plast
sklo bílé
sklo barevné
tetrapak

2014
7310
11720
3640
9100
230

2013
8830
14422
2420
7160
820

↓
↓
↑
↓
↓

Město Kelč je v množství vytříděného odpadu hluboce pod celorepublikovým
průměrem, ve Zlínském kraji se pohybujeme rovněž na konci tabulky.
Za první pololetí roku 2014 se množství vytříděného odpadu proti loňskému
roku rovněž snížilo. Kde končí odpad, který lze snadno vytřídit? Doženeme
ztrátu ve druhém pololetí?
Pytlový systém se v ČR rozšiřuje i do obcí, kde se třídilo pouze do kontejnerů.
Především v rodinných domech jde o jeden z nejlepších a nejúčinnějších
způsobů třídění.
Pro zlepšení podmínek pro třídění odpadu zakoupilo město Kelč speciální
tašky na tříděný odpad, vhodné především do bytů v panelových domech.
Tašky jsou vyrobené z PP, netkané textilie, jsou opatřeny českými nápisy
a barevně diferencovány dle druhu odpadu. Na bocích opatřeny suchým zipem,
který umožní tašky vzájemně pospojovat. Jsou omyvatelné, recyklovatelné.
Zájemci se mohou o tašky přihlásit na MěÚ u paní Schybolové – počítáme
s dodáním v měsíci říjnu, přesné datum bude zveřejněno místním rozhlasem.
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Upozornění pro majitele popelnic u rodinných domů:
TS Valašské Meziříčí se potýkají s problémem odpadů, které
do popelnic nepatří. Jde především o stavební odpad. Vyskytuje se
téměř ve všech popelnicích u RD, kde se staví, přestavuje,
opravuje. Takový odpad mezi komunální nepatří a nádoby
nebudou vyváženy. Je nutné si objednat odvoz sutě a podobného
materiálu ze staveb a oprav. Také množství zahradního odpadu se
zvyšuje a TS upozorňují, že se nebudou nádoby vyvážet, pokud se
v nich bude objevovat tráva, listí či shnilá jablka. Firma se snaží
vytřídit co nejvíce odpadů a na skládku vozit opravdu jen
komunální odpad, ale obsah nádob Kelče jim v tom nepomáhá.
Řidiči TS dále žádají, aby alespoň v době svozu opadů neparkovali
řidiči svá auta v úzkých ulicích. Opravdu se někdy nedá projet.
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foto: archiv TS VM
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Výzva pro rodiče novorozenců
Městský úřad Kelč připravuje 20. 9. 2014 VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ.
Žádáme proto rodiče, jejichž děti se narodily v období od března 2014, mají trvalý
pobyt v naší obci a mají zájem o účast na této akci, aby se dostavili s rodným listem
a občanským průkazem matky na městský úřad.
Touto cestou se na vás obracíme z důvodu platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.

Český zahrádkářský svaz Kelč
oznamuje, že od 1. září 2014 bude v areálu místní pálenice provádět
strouhání a moštování ovoce.
Moštování bude provádět pan Josef Zdráhala,
tel.: 776 764 362
Moštovat se bude každou sobotu od 13,00 hodin.
Po dohodě se zákazníkem i ve středu.

Pěstitelská pálenice Kelč
OZNAMUJE, ŽE PŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA PÁLENÍ PRO SEZONU 2014 – 15
od 10. srpna 2014 u paní Evy Strnadlové, Sázany 449, Kelč
Mob.: 723 800 514
PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ PÁLENÍ 16. 9. 2014

Výstava „Kelečský poklad“ bude i nadále otevřena, a to do
30. září 2014 v plném provedení, a do konce roku 2014 již bez
originálů 9 mincí zapůjčených z Muzea regionu Valašsko.
Otevřeno: středa 15 – 17 hodin, sobota 9 – 12 hodin, příp. po telefonické
dohodě s paní Vykopalovou, tel.: 608 450 528
V nejbližších dnech vyjde brožurka o kelečském pokladu i o výstavě. Přímo
na výstavě, popř. i na MěÚ v Kelči, lze zakoupit i minci s motivem památníku
nálezu pokladu na Strážném.
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Historie

Genealogie ještě jednou. (Odpověď anonymovi.)
Ve Zpravodaji č. 3 vydaném v březnu loňského roku jsem napsal o genealogii,
jak jsem pátral po vlastních předcích a sestavoval rodopis. Psal jsem to jako
uživatel, nejsem odborník. Pro sestavení rodopisu jsem tehdy měl znalého
pomocníka přítele Vladimíra Rolince. Přesto jsem dostal nedlouho poté
kelečskou pohlednici, mimo jiné s tímto textem: „…byli bychom rádi, kdybyste
pomocí internetu zjistil a napsal původ a historii rodu pana Dagoberta
Perutky z Kelče, narozen 24. 12. 1870, velkopodnikatel, řezník a obchodník.
Kolik měl sourozenců, jaká měli povolání, kde nyní žijí jejich potomci.
…těšíme se, že se dozvíme o rodu p. Perutky ve Zpravodaji města Kelče“.
Pohlednice nebyla podepsána, proto odpovídám, s určitou přestávkou,
ve Zpravodaji. Informace doplní můj předcházející příspěvek:
Ano, článek by to mohl být možná zajímavý, pokud by se ony skutečnosti daly
snadno zjistit! V matrikách lze velmi dobře pátrat od určité osoby směrem do
minulosti, u každé osoby jsou uvedeni oba rodiče a jejich data narození, podle
nich pak lze vyhledat další předky. Horší je to s pátráním po potomcích. Je
třeba si vytipovat období, kdy se mohly narodit dané osobě děti, což může být
i deset až patnáct let a v příslušných letech pracně vyhledávat v matrice
narozených záznamy stejného příjmení a u těch porovnávat jméno a příjmení,
jakož i rok narození otce s údaji výchozí osoby. Stejným způsobem pak je
možné hledat jejich potomky. Je to tedy velmi náročné a úmorné!! Obdobně
náročné je vyhledání povolání potomků a to jedině v matrikách jejich sňatku
nebo úmrtí. A to vše pouze tehdy, pokud výchozí osoby zůstaly v Kelči a je jich
možná vysledovat v kelečských matrikách. Do toho jsem neměl vůbec žádnou
chuť, zvláště když jsem ještě s matrikami na internetu sám nepracoval! Kam
se kdo odstěhoval z místa svého narození, však z matrik zjistit nelze vůbec.
Tolik má odpověď anonymovi, která může posloužit i těm co se o sestavování
rodopisů zajímají. Pro ty co začínají pátrat v digitálních matrikách, mám také
získanou informaci, že poučný je na internetu článek na dlouhé adrese:
http://www.zive.cz/clanky/jak-sestavit-rodokmen-z-informaci-ktere-jsou-na internetu/sc-3-a-173054/default.aspx !! Snad to funguje!
Ti co nemají internet, mohou pak využít tuto informaci: nakladatelství CPress
Brno vydalo v roce 2013 ve společnosti Albatros Media a.s. se sídlem Na
Pankráci 30, Praha 4 publikaci Lenky Peremské: Váš rodokmen krok za
krokem nebo jiné nakladatelství Dialog, Seifertova 1480, Litvínov vydalo v roce
2002 publikaci Sám proti toku času aneb s genealogií k vlastním kořenům,
autorem je Henry Pohanka. (Obě publikace věnuji knihovně města Kelče, kde
budou k vypůjčení.)

Otakar Tvrdoň, Ostrava
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Kultura

Denní stacionář Anděl ve spolupráci s městem Kelč pořádá

SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
A VZPOMÍNÁNÍ S PÍSNIČKAMI
zavzpomínáme při dechovce Partutovjanka
a taky při nestárnoucích duetech českých hvězd

PARTUTOVJANKA
Dechová hudba založená v 1950.
Hraje na různých akcích světských i církevních.
Prvním kapelníkem byl pan Josef Janíček.

Nestárnoucí dueta českých hvězd
V hudebně - zábavném programu
zazní dueta Y. Simonové a M.Chladila,
H.Vondráčkové a J.Korna, M.Holanové
a K.Gotta, H.Zagorové a P.Rezka
a dalších interpretů.

(O nás dvou, My dva a čas, Sladké hlouposti, Děti z Pirea,To se nikdo nedoví,Tam
za vodou v rákosí, Setkání, Každá trampota, Zvonky štěstí, směs písní ze Semaforu aj.)

Dne 27. září 2014 v 18,00 hodin
v Kulturním domě v Kelči
Máme připraveno výborné občerstvení, každý host dostane kávičku s překvapením
zdarma. Přineste s sebou skvělou nálad, chuť se bavit a tancovat

Na setkání s vámi se těší pořadatelé
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Babí léto 2014 * 10. – 14. září 2014
Valašské Meziříčí
Hustopeče nad Bečvou
Kelč
Český folklór bude letos prezentovat jeden z nejlepších českých folklorních
kolektivů – folklorní soubor ÚSMĚV z Horní Břízy nedaleko Plzně, soubor
založený roku 1958 všestranným muzikantem Zdeňkem Bláhou, jehož
uklidňující hlas máme možnost slýchávat na vlnách Českého rozhlasu právě
v pořadech naplněných českou lidovou písní. Jihomoravský folklór přiveze
na Babí léto slovácký soubor LÚČKA ze Svatobořic – Mistřína, který se
od svého vzniku v roce 1977 zaměřuje na zpracování písňového, tanečního
a hudebního folkloru a lidového zvykosloví své rodné obce nacházející se
poblíž města Kyjova. Valašsko budou na festivalu představovat, kromě
domácích „Oveček“ a „Bačovců“ děti ze zlínského Bartošova dětského
souboru, který byl založen v lednu 2004 jako součást dospělého Bartošova
souboru, jenž působí ve Zlíně již od roku 1957 a jehož repertoár tvoří říkadla,
písně, hry a tance ze Zlínska, jihovýchodního Valašska a Luhačovického
Zálesí.
Ze Slovenska přijedou do Valašského Meziříčí MLADOSŤ z Nové Dubnice
a KELČOVAN z partnerského města Čadca.Letos obohatí program Babího
léta poprvé i folklór pobaltských národů, který bude prezentovat soubor
ŽUBURI z lotyšského města Lubana ležícího 200 km východně od hlavního
města Rigy. Z opačného konce světa přijedou nejvzdálenější účastníci – dva
soubory z kostarického hlavního města San José – Grupo de Proyección
Folclórica GÜITITE a Academia de Baile - K-LEO.
více na www.babileto.com
Program v Kelči: (neděle 14. září 2014)
10:00
společná mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla
11:00
průvod městem – Hore Kelčou
14:00
hlavní program – areál u KD
Doprovodný program:
výstavy v penzionu – Po stopách dýmkařství v Kelči, Kelečský poklad.
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Sport

Sportovně střelecký klub Kelč 0464.
Kelečská střelecká liga pokračovala koncem měsíce června a v prázdninových
měsících dalšími třemi koly soutěže SP(30+30), a to s těmito výsledky:
Výsledky 2. kola:
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 561 bodů (z 600 možných)
2. ZdeněkTopič (SSK Poličná) s nástřelem 541 bodů
3. Rostislav Sáblík (AVZO Val. Klobouky) s nástřelem 540 bodů
Umístění nejlepších domácích střelců z SSK Kelč:
12. Josef Němec s nástřelem 486 bodů
13. Petr Hlavica s nástřelem 486 bodů
Výsledky 3. kola (,,Ceny Kelče“):
1. Tomáš Strapina (AVZO Val. Klobouky) s nástřelem 551 bodů
2. Zdeněk Rédr (AVZO Přerov) s nástřelem 551 bodů
3. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 550 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
4. Josef Stříteský s nástřelem 528 bodů
6. František Janča s nástřelem 516 bodů
7. Antonín Pitrun s nástřelem 506 bodů
11. Miroslav Marejka s nástřelem 492 bodů
14. Vít Rušar s nástřelem 446 bodů
15. Josef Němec s nástřelem 432 bodů
Výsledky 4. kola:
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 566 bodů
2. Zdeněk Rédr (AVZO Přerov) s nástřelem 558 bodů
3. Rostislav Sáblík (AVZO Val. Klobouky) s nástřelem 555 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
8. Josef Stříteský s nástřelem 542 bodů
13. František Janča s nástřelem 520 bodů
18. Antonín Pitrun s nástřelem 494 bodů
20. Josef Němec s nástřelem 420 bodů
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2014“ jsou
umístěny na webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.unas.cz
R. Nepustil (SSK Kelč)
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R. Nepustil (SSK Kelč 0464)

Florbalový oddíl Orel Kelč
pořádá nábor hráčů, který proběhne v tělocvičně místní ZŠ v pondělí 8. září 2014,
a to následovně:
 od 17:00hod. pro kategorii přípravka (ročníky 2006-2008) a elévové (ročníky
2004 a 2005)
 od 18:30hod. pro kategorii mladší žáci (ročníky 2002 a 2003) a starší žáci
(ročníky 2000 a 2001).
Je třeba si přinést florbalovou hůl (případně zapůjčíme), sálovky, sportovní oblečení.
Hledáme hráče i brankáře do všech kategorií.
Všechna družstva hrají soutěže ČFbU ve Zlínském kraji.
U dětí do 15 let je nutný doprovod zákonného zástupce.
Dále hledáme hráče do družstva mužů (ročníky 1995 a starší). Zájemci se mohou hlásit
u Martina Jandy na pátečních trénincích, které začínají ve 20:00hod.
Těší se na vás trenéři a vedoucí oddílů.
Bližší informace na tel. č.: 736642028 nebo na www.fbcorelkelc.cz.
René Hegar
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Kuželky
KELEČSKÁ AMATÉRSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH
Srdečně zveme všechny zájemce z Kelče i okolí na zahájení 1. ročníku KAL
pro neregistrované. Přijďte si zahrát do naší kuželny a poznat nové lidi.
Určitě to stojí za to!

NÁZEV SOUTĚŽE: “ KELEČSKÁ AMATÉRSKÁ LIGA “
VEDOUCÍ SOUTĚŽE: Pitrun Antonín, tel.: +420 732436815
e-mail: kuzelnakelc@email.cz
Přihlášky telefonicky na číslo +420 732436815 a následně na výše uvedenou
e-mailovou adresu nejpozději do neděle 5. října 2014. Prosíme o řádné
vyplnění přihlášky, kterou naleznete na webových stránkách našeho oddílu
www.kuzelkykelc.cz/neregistrovani.
PODMÍNKY ÚČASTI:
-DRUŽSTVA,DISCIPLÍNA
V soutěži startují čtyřčlenná družstva (i smíšená) jakékoliv věkové kategorie
v disciplíně 4x60 hodů sdružených, kdy minimální počet přihlášených týmů pro
zahájení soutěže je pět. V každém družstvu je povolen start jednoho registrovaného
hráče, minimální předpokládaný počet soubojů-10 utkání/družstvo.
-STARTOVNÉ
Každé družstvo zaplatí za celý soutěžní ročník 2014/2015 poplatek ve výši
600 Kč,-. Vedoucí týmů uhradí startovné nejpozději do konce podzimní části panu
Antonínu Pitrunovi.
Na Vaši účast se těší
Organizátoři soutěže ligy neregistrovaných
Více na www.kelc.cz – celý článek je uveden v rubrice Zpravodaje - 9/2014
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TJ Kelč – oddíl kopané
Rozpis mistrovských utkání Podzim 2014 - ZÁŘÍ
Sobota 06. 09. 2014 - 16.00hod. muži A

KELČ - PROVODOV

Neděle 07. 09. 2014 - 09.30hod. st. žáci

KELČ - LUHAČOVICE

Neděle 07. 09. 2014 - 11.15hod. ml.žáci

KELČ - LUHAČOVICE

Neděle 07. 09. 2014 - 14.00hod. st.příp.

KELČ - RATIBOŘ

Neděle 07. 09. 2014 - 16.00hod. muži B

LHOTKA N/B - KELČ B

Sobota 13. 09. 2014 - 09.30hod. st. žáci

RATIBOŘ - KELČ

Sobota 13. 09. 2014 - 11.15hod. ml.žáci

RATIBOŘ - KELČ

Sobota 13. 09. 2014 - 11.00hod. st.příp.

JUŘÍNKA - KELČ

Sobota 13. 09. 2014 - 16.00hod. muži A

ROŽNOV P/RADH. - KELČ

Sobota 13. 09. 2014 - 16.00hod. muži B

HALENKOV - KELČ B

Sobota 20. 09. 2014 - 15.30hod. muži A

KELČ - MORKOVICE

Sobota 20. 09. 2014 - 15.30hod. muži B

STŘÍTEŽ N/B - KELČ B

Neděle 21. 09. 2014 - 09.30hod. st. žáci

KELČ - NEDAŠOV

Neděle 21. 09. 2014 - 11.15hod. ml.žáci

KELČ - NEDAŠOV

Neděle 21. 09. 2014 - 14.00hod. st.příp.

KELČ - RAJNOCHOVICE

Sobota 27. 09. 2014 - 15.30hod. muži A

HOLEŠOV - KELČ

Neděle 28. 09. 2014 - 09.30hod. st. žáci

JUŘÍNKA - KELČ

Neděle 28. 09. 2014 - 11.15hod. ml.žáci

JUŘÍNKA - KELČ

Neděle 28. 09. 2014 - 13.00hod. st.příp.

VAL. MEZIŘÍČÍ U10 - KELČ

Neděle 28. 09. 2014 - 15.30hod. muži B

KELČ B - CHORYNĚ
Mgr. Pavlína Srkalová Jemelková

Fotbal – příspěvek p. Pavla Mašlaně byl doručen po uzávěrce Zpravodaje. Celý
článek najdete na www.kelc.cz v rubrice Zpravodaje MěÚ v Kelči.
17

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

září 2014

Různé

RC Slůně po dvou měsících prázdnin znovu otevírá! Přijít mezi nás můžete každé úterý
a čtvrtek od 9.00 hod. do 12:00 hod. nebo každé liché pondělí od 9:30 hod. do 12:00 hod..
K dispozici je dětská postýlka, přebalovací pult, maminky mají soukromí při kojení, na děti
čeká spousta hraček, skluzavka, trampolína, houpadla… Dále pravidelně připravujeme
vzdělávací a tvořivé programy. Vyberte si z bohaté nabídky našeho programu a přijďte mezi
nás. Těšíme se na Vás!
Informace a novinky sledujte na webu: http://rcslune.mypage.cz/
Program září
Úterý 2.9.2014 v 9:00 hod. „ Pod hříbkem“ – děti si vyslechnout krátkou pohádku, společně
vytvoří koláž: „Kamarádi“. Naučí se básničku: „Slůňata“.
Pondělí 8.9.2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem Blešou." Barvy kolem nás" tvoření z barevných papírů, veselé hry s barevným padákem, písničky a ukazovačky.
Úterý 16.9.2014 v 9:00 hod. krátká beseda na téma: „Zdravý vývoj dětské nohy“.
Pondělí 22.9.2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Vyrobíme si obrazy
z otisků dětské ruky. Zazpíváme si pár známých dětských písniček.
Úterý 30.9.2014 v 9:00 hod. přednáška Mgr. Karolíny Kutálkové: Šátkování, využití
relaxačních polštářů, látkové bavlněné pleny.
Možnost zakoupení, objednání relaxačních polštářů /třešňové, pohankové, špaldové,
s bylinkami/.
Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení je určeno dětem ve věku 0 - 3 roky. Cviky jsou zaměřeny na rozvoj hrubé i jemné
motoriky s doprovodem písniček, básniček a říkadel. Cvičit se bude každý čtvrtek odpoledne
pod vedením p. Hanky Sobkové, vstupné 60,- Kč každé cvičení.
Začínáme 18.září!
Přihlásit se můžete na emailu: rcslune@seznam.cz, uveďte jméno a datum narození dítěte.
Angličtina pro dospělé
Výuka angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé pod vedením p. Bc. Dany Navrátilové
(státní základní jazyková zkouška z ANJ, FCE – First Certificate in English), bude probíhat
každé úterý odpoledne: 1. skupina 16:30 – 17:30 hod., 2. skupina 18:00 – 19:00 hod..
Cena 100,- Kč lekce. Kapacita každé skupiny je max. 5 zájemců!
Začínáme 16. září!
Přihlásit se můžete na emailu: rcslune@seznam.cz
Veronika Mlčáková
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Dětský den 2014 v Babicích

Jak je vidět, i v Babicích to žije. Dětský den si všichni zúčastnění
užili jaksepatří. Podařilo se zajistit skákací hrad, projížďku
na koních a zorganizovat spoustu soutěží. Děti si za absolvování
různých disciplín vysloužily „babické penízky“, které pak mohly
utratit za plyšové hračky a školní potřeby. Ty věnovaly maminky
z Babic i okolí. A co si mohly děti vyzkoušet? Tak například
lukostřelbu, hod na cíl, chytání rybiček, překážkový běh, střelbu
ze vzduchovky a jiné. Zpestřením bylo malování na obličej. Pro děti
byla určitě největším zážitkem ukázka záchranných prací hasičů
z HZS Bystřice pod Hostýnem. Při rekonstruovaném zásahu byli
všichni účastníci zkropeni vodou, což bylo v horkém dni velmi
příjemné.
Poděkování patří všem organizátorům, především paní ing. Evě
Drechslerové za nápady a přípravu, ale také sponzorům za věcné
dary.
Hana Tomášková
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TOM Myšáci Kelč – letní tábor pro rodiče s dětmi
Milkov 2014
Ještě nedávno jsme vzpomínali na dračí stezku, dinosauří vejce,
krabicovou bitvu, či rytířské turnaje – prostě na tábor Milkov 2013 a už
máme za sebou i letošní ročník - Milkov 2014. Tentokrát jsme zvolili
téma „Čtyři roční období“ a udělali jsme dobře.

Celkem 35 dětí ve věku od 2 do 14 let (ale i 26 dospělých) se vyřádilo při
zábavných a bojovných hrách, zapojilo mozky při vědomostních
soutěžích, luštění či řešení rébusů. Program tábora byl volen vždy podle
ročního období, takže se děti i ledasčemu přiučily a hlavně je to bavilo.
Vlastně nejen děti, dospělé to také všechno chytlo a někteří tak poprvé
malovali kraslice, pletli pomlázku nebo tvořili „opravdu“ létajícího draka.
Na jaře jsme se probudili do Velikonoc, barvili vajíčka, malovali kraslice,
stavěli i káceli májku, pak jsme vynášeli Morenu a na večer přiletěla
spousta čarodějnic.
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Léto začalo písemkou, teprve potom mohly začít skutečné prázdniny,
kdy jsme odcestovali vlakem do slunné Itálie k moři, pak jsme si užili
léto na Havaji, včetně havajských tanců a plážových míchaných nápojů
a velké vodní bitvy a soutěžili při letní olympiádě. Středa byla věnována
pěší túře, která vedla přes Zkamenělý zámek k návštěvě Javořických
jeskyní. Po návratu pak malá skupinka dětí trávila noc mimo tábor přímo
pod širákem. Na podzim jsme vyráběli draky, sbírali ovoce (hra nerosty
trochu jinak), odpoledne se hledal poklad, no a večer při světle lampiónů
se šla stezka odvahy. Zima začala výrobou sněhových vloček, novinových
koulí a vánočních řetězů a ozdob. Koule se pak použily na vyhnání
Yettiho z tábora. No a byly Vánoce. Měli jsme cukroví, zdobil se vánoční
stromek, vyráběly se dárky. V podvečer probíhal v táborové televizi
silvestrovský pořad, který začínal pohádkou, zprávami, pokračoval
vtipným hlavním programem a byl proložen nezapomenutelnými
reklamami a skvělými písničkami. Konec roku se zakončil „šampaňským“
a pidimini ohňovou show. Poděkování patří nejen úžasným
organizátorům, ale i kuchařkám z tamního zemědělského družstva za
vynikající obědy a hlavně skvělému počasí!!! Jaro přineslo jarní deštík,
léto úžasnou modrou oblohu a hřejivé slunce, podzim parádní větřík,
který byl ideální pro naše papírové draky, a paní zima dokázala vykouzlit
kroupy, které nám na chvíli zabílily prostor a zchladily vzduch. Jak se
říká: „ ...to nevymyslíš!“
(MS)
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Ruty Šuty Kelč
Sobotu 19. 7. 2014 ovládl Lhotu u Kelče divoký západ. Návštěvníci se mohli
povozit na hřbetech koní, poslechli si hudbu známých country kapel z blízkého
okolí. Taneční soubor Ruty Šuty předvedl svá vystoupení a poté proběhla
výuka country tanců, kterou si pro děti připravili vedoucí Karel Tvrdoň
a Veronika Hegarová.
Pořadatelům děkujeme za pozvání a těšíme se na další ročníky.
Za dva týdny, ve čtvrtek 31. 8. 2014 naši tanečníci obuli kolečkové brusle
a vypravili se na přehradu Bystřičku, kde se letos již po šestnácté konal festival
country hudby zvaný Starý Dobrý Western, pořádaný vsetínskou kapelou
Gympleři. Tradičně se na festivalu ukázaly největší hvězdy české country
music, jako například Petra Černocká, František Nedvěd, Karel Kahovec,
či Tomáš Linka, ale také zahraniční hosté (kapela Willie Jones Band z USA).
Nechyběl ani doprovodný program v podání naší taneční skupiny. Letos jsme
předvedli ukázku moderních řadových tanců (line dance), která se setkala
s velmi kladnými ohlasy, a návštěvníci ji odměnili velkým potleskem.
Největší vystoupení tohoto roku máme za sebou a začínáme trénovat
na náročnou plesovou sezónu. Budeme se těšit na setkání s Vámi.
Vedoucí tanečního souboru Veronika Hegarová
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Místní organizace KDU-ČSL Kelč
zve všechny na

Cyklovýlet
 Start je z autobusového stanoviště v 9:00
 Trasa povede z Kelče přes Valašské Meziříčí, Zašovou do Rožnova pod
Radhoštěm
 Návštěva Stračky v Zašové a rozhledny v Rožnově
 V Rožnově pod Radhoštěm možnost oběda
 V případě nepříznivého počasí se akce nekoná
Další info na http://kelc.kdu.cz
Srdečně výbor místní organizace KDU-ČSL Kelč.
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Inzerce

SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031,739 614 138,736 438 026,739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY: Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové kování,
spojovací materiál, silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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ORIENTÁLNÍ TANCE PRO ŽENY A DÍVKY
VÍCEMISTRYNĚ ČR 2013 a
SEMIFINALISTKA MissOrient 2011
Vás zve na kurzy orientálního tance
ZAČÍNÁME 11. ZÁŘÍ
KDY: čtvrtky v 18:00
KDE: Hasičský dům
Kelč

NOVINKA
LATINO FIT
latinsko-americké tance
a salsa pro ženy
KDY: čtvrtky v 19:00
KDE: Hasičský dům
Kelč

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
Nadira - Naděžda Tumpachová
tel: 776 749 880
nada.tumpachova@seznam.cz
www.tanec-sveta.webnode.cz
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Cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ v Kelči:
Zumba
pondělí
Cvičení s Laďkou
úterý
Zahájení bude včas zveřejněno.

19:00 – 20:00
18:30 – 19:30

Společenská rubrika
Úmrtí
František Pivoda
Anna Plesníková
Jiří Málek

90 let
80 let
67 let

Jiří Humplík
Marie Pitrunová

Lhota
Kelč
Kelč

26 let
65 let

Kelč
Kelč

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 950 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291.
Písemné příspěvky posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz,
telefonické dotazy na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady.
Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Milan Zgažar

82 let
Marie Mašlaňová

Lhota

83 let
Marie Kunovská

Němetice

84 let
Marie Zimáková

Babice

Kelč

87 let
Josef Stryk
Marie Pavlištíková

Kelč
Němetice

Lhota

89 let
Zdeněk Orel

Kelč

93 let
Marie Chvatíková

Kelč

Komárovice

65 let
Marie Baďuříková
Marie Beková
Hana Nováková
Zdeněk Palata
70 let
Vojtěch Ovčáček
75 let
Marie Volková
81 let
Ludmila Vinklarová
Antonín Prokeš

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč

97 let
Františka Masaříková Kelč

Narození
David Chvatík
Kelč
Kateřina Babicová
Kelč
Patrik Strnadel
Kelč
Lukáš Tvrdoň
Kelč
Maxim Nepustil Komárovice

Sňatek
Libor Novák * Taťána Pečenková
Pavel Chvatík * Vendula Hlaváčová
Petr Martinák * Veronika Sommerová
Marek Bocek * Klára Pastrnková
Petr Strnadel * Klára Vinklárková
Petr Škařupa * Šárka Hrbáčková
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