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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kelč dne 15. 6. 2015
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – rozpočtové opatření č. 3/2015
dle předloženého návrhu.
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Stavební úpravy domu č.p. 4 Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Jaroslav Pajdla-AKORD-soukromá firma služeb, 756 43 Kelč 462, IČ: 12115088.
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Sportovní
areál u ZŠ v Kelči“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26
Luhačovice, IČ: 63472902.
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Opravy místních komunikací Pod Pivovarem I. a II.“ a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. VACULA Silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936.
• Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Přemístění
válečného hrobu CZE-7210-37643“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Jaroslav Pajdla-AKORD-soukromá firma služeb, 756 43 Kelč 462, IČ: 12115088.
• Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
č. 15_SOBS01_4121099490 v lokalitě Kelč, k.ú. Kelč-Staré Město, p.č. 314/57
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada bere na vědomí návrh smlouvy č. 4121099490 o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost - část pozemku p.č. 314/36 v k.ú. Kelč-Staré Město
s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
• Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „IV-12-8011048, Kelč, Tomášek“ na
pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Kelč-Staré Město s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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• Rada bere na vědomí ukončení nájmu nebytových prostor – jedné místnosti
v suterénu domu č.p. 59 v Kelči k 30.6.2015 s nájemcem Pavel Machač, Kelč
č.p. 275.
• Rada pověřuje starostu zadat výběrové řízení na dodávku kontejnerového
nosiče v rámci dotačního programu ze SFŽP ČR na projekt „Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Kelč“.
• Rada schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kelč
pro školní rok 2015 – 2016 na počet 28 dětí v každé třídě.
• Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce s Tělovýchovnou jednotou
Kelč, Kelč č.p. 224 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem.
• Rada schvaluje poskytnutí cen v částce do 7.000 Kč na společnou akci SDH
Němetice a města Kelč „Pohárová soutěž mladších a starších žáků v požárním útoku a štafetě dvojic“, která se uskuteční dne 27.6.2015 na hasičském
cvičišti v Němeticích.

U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 18. 6. 2015
•
•
•
•
•
•

•

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva a rady.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Kelč, sestavenou k 31.12.2014.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Kelč za rok 2014 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2014, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.3.2015
dle předložené zprávy.
Zastupitelstvo bere na vědomí schválené úpravy rozpočtu roku 2015 – rozpočtová opatření č. 1/2015, 2/2015 a 3/2015.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1761099329/15
s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, ve
výši 1 500.000,- Kč na období čerpání od 1.9.2015 se splatností do 31.8.2016
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 smlouvy č. O/0222/2010/DOP se Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou
dopravou dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem dodatku
smlouvy.
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Zastupitelstvo schvaluje doplnění přílohy usnesení Zastupitelstva města Kelč
ze dne 30.10.2014, č. usn. 7/1 o poskytování měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva města Kelč o větu: Odměna se poskytuje za nejvyšší
vykonávanou funkci, výše odměn za jednotlivé funkce se nesčítá.
Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly
u příspěvkové organizace Základní škola Kelč, okres Vsetín za rok 2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly
u příspěvkové organizace Mateřská škola Kelč, okres Vsetín za rok 2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření
s odpady – Bystřice pod Hostýnem za rok 2014, schválený členskou schůzí
Svazku.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 4121099490 o uzavření budoucí kupní
smlouvy na nemovitost – část pozemku p.č. 314/36 v k.ú. Kelč-Staré Město
s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 1043/4 trvalý travní porost
o výměře 532 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město od p. F. M., Kelč za cenu 150,- Kč/
m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje směnu částí pozemku města Kelč p.č. 1328/1 v k.ú.
Kelč-Staré Město za části pozemků p.č. 101/1 a st. 100/1 manželů F. a J. J.,
Kelč podle geometrického plánu č. 508-24/2015 ze dne 20.5.2015 zhotoveného Ing. Jaromírem Švábem – SIVING, Havlíčkova 234, Valašské Meziříčí.
Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků zaplatí město Kelč manželům
J. částku 150,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem směnné
smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kelč pro rok 2015 vlastníkům nemovitosti RD č.p. 6 v Kelči, na
akci „Výměna střešní krytiny na RD č.p. 6, Kelč“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemků p.č. 404/5 ostatní plocha o výměře 408 m2, p.č. 424/15 orná půda o výměře 14 m2 a p.č. 424/16 orná půda
o výměře 156 m2 všechny v k.ú. Kelč-Staré Město od společnosti KELEČSKO, a.s., Kelč č.p. 269, IČ: 00150983 za cenu 20,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1753/34 orná půda o výměře 562 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město společnosti KELEČSKO, a.s., Kelč č.p.
269, IČ: 00150983 za cenu 20,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
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U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kelč dne 13. 7. 2015
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Rada ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce zdroje tepla v kotelně ZŠ Kelč“ v plném rozsahu.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. sml.
VaK/42/14/83/00633 v rámci staveb „Rozvodné řady vodovod - Kelč a Výměna kanalizace Kelč“ k pozemkům v k.ú. Kelč-Staré Město a Kelč-Nové
Město se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,
Vsetín, PSČ 755 01 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelům příspěvkových organizací Základní školy Kelč a Mateřské školy Kelč z finančních prostředků škol za
I. pololetí 2015 dle provedených hodnocení.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 8.000,- Kč organizaci OREL
Jednota Kelč, Kelč č.p. 142, IČ: 75081661 na akci Oslavy 10. výročí založení tanečního souboru RUTY ŠUTY dle předloženého projektu a pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 12.000,- Kč organizaci TOM
Myšáci Kelč, Kelč 214, IČ: 71157841 na akci Letní tábor Milkov 2015
dle předloženého projektu a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
Rada schvaluje provozní řád sběrného dvora v Kelči včetně ceníku a obsazení pracovního místa obsluhy sběrného dvora
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – rozpočtové opatření č. 4/2015
dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. IV-12-8009561_001
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu „Zemní kabelová přípojka NN – Kelč, Pajdla, p.č.
295/2, NNk “ na pozemcích parc.č. 298/1, 297 a 424/14 v k.ú. Kelč–Staré
Město dle situačního nákresu nové trasy přípojky NNK s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Kelč o přerušení provozu MŠ Kelč v době letních prázdnin a stanovení výše úplaty za
předškolní vzdělávání v měsících červenci a srpnu 2015.
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Svoz odpadu v červnu
plasty - 9. 9.
sklo - 16. 6.
papír - 18. 9.

Česká správa sociálního zapezpečení informuje
NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY PLATNÉ OD 3. 8. 2015
Podatelna
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek

Okresní správa sociálního zabezpečení
Pondělí a středa
8:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek
8:00 – 14:00
Pátek
ZAVŘENO

8:00 – 17:00
8:00 – 16:00
8:00 – 12:00

Pokladna pro výběr pojistného na sociální zabezpečení
Pondělí
8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Středa
8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30
Klientské centrum pro důchodové pojištění ČSSZ, Křížová 25, Praha 5
Pondělí a středa
8:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek
8:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 13:00

Sběrný dvůr v Kelči
první zkušenosti s provozem sběrného dvora:
• SD slouží pro odpad z domácnosti po vytřídění - ne z výrobní činnosti, pro autovraky, pro odpad po větší stavební rekonstrukci, pro látky neznámého původu
• pytle od cementu a jiných stavebních materiálů nepatří mezi papír, ale do stavebního odpadu (pytle se nám objevují čím dál tím častěji v kontejnerech určených občanům panelových domů. Tam skutečně stavební odpad nepatří)
• nevytříděný komunální odpad z domácnosti, stejně jako plesnivé, zatuchlé, hnijící a jinak zapáchající odpady se nepřijímají!!!
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Městský úřad Kelč pořádá v sobotu 12. září 2015
autobusový zájezd pro rodiče s dětmi

Za krásami naší země – Rešovské
vodopády a hrad Sovinec
Program:
• Rešovské vodopády – procházka naučnou stezkou
• Hrad Sovinec – návštěva hradu, kde se koná
Pohádkový víkend aneb loučení s prázdninami
„KMOTRA SMRT“
Odjezd v 7:30 hodin z autobusového nádraží Kelč.
Příjezd v podvečerních hodinách.
Cena dopravy: děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 15 let, studenti s průkazkou 100 Kč,
dospělí 250 Kč. Vstupné na hrad si hradí každý samostatně.
Závazné přihlášky (současně s platbou) přijímá do 10.9.2015 !!!
Martina Schybolová – MěÚ Kelč, tel. 571 665913.
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Divadelní hra MIMO předplatné:

„Proutník pod pantoflem“
sobota 19. září v 19:00 hodin v Kulturním domě v Kelči
Divadelní soubor Hrachovec
Šarmantní záletník Fernand de Bois se má oženit s mladinkou Vivianou,
která je jedinou dcerou ctihodné pařížské baronky. Kámen úrazu je ovšem
v tom, že nemá odvahu to přiznat své dosavadní milence, což je populární
a především velice temperamentní šantánová zpěvačka Lucetta. Tato ústřední zápletka je zdrojem mnoha komediálních situací i překvapivých zvratů,
jejichž dalšími aktéry jsou např. zamilovaný španělský generál Irrigua, písař a rádoby poeta Bouzin, anglická guvernantka Miss Betting… a vlastně
všechny neodolatelné postavy a postavičky z pera velkého francouzského
tvůrce komedií G. Feydeaua (1862 -1921).
Režie: Dagmar Kladošová
Osoby a obsazení:
• Fernand de Bois - Petr Vavřík
• generál Irrigua - Richard Šimčík
• Bouzin - Michal Vaigl
• Gontran Chenneviette - Martin
Palát,
• Fontanet - Petr Vaig
• Jean, sluha Fernanda a notář Lantery - Bohuslav Vlček

• Lucetta Gautierová - Ivana Matuštíková
• Marcela, její sestra - Hana Mikulcová
• baronka Duvergerová - Jana Dobešová
• Viviana,dcera baronky - Miroslava Palacká
• Henrietta, komorná Lucetty
• Miss Bettingová - Petra Přikrylová.

Představení trvá i s přestávkou cca 2 hodiny, přestávka
bude jedna - 15 minutová.
Vstupné 100 Kč, předprodej od 3. září 2015 na MěÚ
v Kelči, tel.: 571 665 913
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Předprodej vstupenek na vystoupení Divoké kočky v rámci
Svatováclavského odpoledne bude probíhat u paní Věry Hlavicové
v papírnictví na náměstí v Kelči.
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Pozvánka na říjen:
Dýňafest – dýňobraní
výstava výrobků z dýní, zdobení dýní, aranžování dýní, ochutnávka pochutin z dýní,
soutěž o nejhezčí dýni, dýňovou výzdobu zahrádky či okna, nejchutnější recept, apod.
- Máte zajímavou dýni?
- Umíte zdobit dýni?
- Znáte nějaký dobrý recept z dýně?
- Máte více druhů dýní?
- Umí vaše dítě haloweenskou dýni?
...pak se určitě přihlaste a pomozte vytvořit dýňový sál v kulturním domě v Kelči –
v sobotu 10. 10. 2015 od 16:00 hodin. (Přihlášky v knihovně nebo u pí. Schybolové).
Nejhezčí výtvory, nejchutnější recepty a nejhezčí výzdobu odměníme.
ParaAkademie – sobota 17. 10. 2015 – pořadatel OS Anděl Kelč
Divadlo v předplatném – OTYLKA – Divadlo Pavla Trávníčka – středa 21. 10. 2015
v 19.00 hodin
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HISTORIE

Klavírista prof. Otto Haša, rodák z Komárovic
Otto Haša se narodil v Komárovicích 25. května 1897. Jeho otec Vincenc Haša byl mlynářem v komárovickém mlýně, jeho matka byla Marie Hašová, rozená Škařupová, dcera
Josefa Škařupy hostinského v Kelči.
Do školy chodil v Kelči. Velmi dobře se učil, patřil k nejlepším žákům. Už během školy se
vzdělával v hudbě u učitele Stan. Taubera. Jako dítě se tak naučil hrát nejdříve na housle
a pak na klavír. Po škole nastoupil na tříleté studium hry na varhany u prof. Josefa Kličky
na konzervatoři v Praze. I zde byl velice úspěšný. Díky svému vynikajícímu nadání toto
studium ukončil během dvou let v letech 1912 až 1914.
Pak začala válka a Otto Haša se stal členem vojenské kapely, kde hrál na klavír a housle.
Teprve po válce mohl pokračovat ve svém hudebním vzdělávání a zahájil šestileté studium na Pražské konzervatoři se zaměřením na klavír. Nejprve absolvoval v letech 1919 až
1921 hru na klavír na střední škole u prof. Josefa Procházky. Zde byl vyznamenán jako
nejlepší student konzervatoře. Následovalo studium v letech 1921 až 1924 u prof. Adolfa
Mikeše v tzv. Mistrovské škole. V té době působili na škole jako rektoři Vítězslav Novák
(1921-1922), Josef Bohuslav Foerster (1922-1923) a Karel Hoffmeister (1923-1924).
Haša studoval krátkou dobu na konzervatoři, která byla po válce zřízena v Brně a to harmonii u Leoše Janáčka.
Ve čtyřicátých a padesátých letech působil jako profesor hry na klavír na Pražské konzervatoři, na které sám vystudoval. Jako pedagog na této škole vychoval řadu absolventů.
Vyučoval hru na klavír i jako soukromý učitel.
Nesmíme zapomenout jeho významnou činnost klavírního doprovazeče vynikajících
houslistů Jaroslava Kociána a Jana Kubelíka na jejich světových turné. Například Kubelíka doprovázel v roce 1930 při jeho koncertu v Adelaide v Austrálii.
Vystupoval i na samostatných koncertech, kdy propagoval české klasiky.
Otto Haša pochvalně mluvil o Jaroslavu Křičkovi, rodákovi z Kelče, profesoru pražské
konzervatoře a dirigentovi České filharmonie a pěveckého sboru, který za mistrné ztvárnění provozovaných světových děl v té době sklízel obrovské uznání kritiků.
Profesor Haša se představil také v Kelči. V kelečské kronice, uložené v Okresním archivu
ve Vsetíně, je zaznamenána jeho účast na koncertu v zámku, konaném u příležitosti otevření Ústavu zemské péče o mládež ve dnech 27. a 28. května 1928 spolu se skladatelem
Jaroslavem Křičkou a pěvcem Stanislavem Tauberem. Vystupoval zde ještě několikrát.
Okolo roku 1970 se s Ottou Hašou potkal při pivu v hospůdce na Vinohradech Kelečák
Zdeněk Orel, který zde v této době jako zaměstnanec Průmyslových staveb Gottwaldov
12
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pracoval při rekonstrukcích a opravách významných staveb. Haša byl rád, že potkal někoho z Kelče, hodně na svá školní léta i na pozdější pobyty zde vzpomínal. Byl totiž příbuzný rodiny Hašovy, majitelů kelečské vinárny pod radnicí.
Profesor Otto Haša zemřel v roce 1993.
Prameny: Google - anglicky psaný článek v periodiku The Mercury ze dne 21.6.1930 „Mr. Otto Hasa“
Údaje Pražské konzervatoře (libor.kvasnicka@prgcons.cz)
Otakar Tvrdoň

SPORT

KUŽELKÁŘSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH
Kuželkáři TJ Kelč zvou všechny stávající hráče, ale zároveň i nové zájemce Kelče a okolních vesnic na 2. ROČNÍK AMATÉRSKÉ LIGY v kuželkách.
SYSTÉM SOUTĚŽE 2015/16:
• startují čtyřčlenná družstva (i smíšená) jakékoliv věkové kategorie, ale celkový počet
hráčů v týmu není omezen
• disciplína: 4x60 hodů sdružených
• startovné: 100 Kč/zápas
• minimální počet týmů pro zahájení soutěže je šest
• min. předpokládaný počet soubojů je - 10 utkání/družstvo
• není povolen start registrovaných hráčů
• soutěžní ročník je rozdělen na podzimní a jarní část, systém hraní je dvoukolový
dvou
uko
k loový
v
• hracími dny jsou středa a pátek/sobota dle domácích utkání
ní týmu TJ Kelčč „A“
A
A“
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
1) ceny obdrží družstva na 1. - 3. místě
2) vyhlášení a ocenění 3 nejlepších mužů
3) tři nejlepší ženy
4) cena útěchy bude připravena i pro „čulibrka“, hráče s nejslabším průměrem v lize
V případě zájmu kontaktujte pana Miroslava Pavelku:
tel: +420 775440078, e-mail: kuzelnakelc@email.cz
Přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách našeho oddílu www.kuzelkykelc.cz/
neregistrovani, zasílejte na výše uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do neděle 27.
září 2015. Po uzávěrce bude následně uveřejněno rozlosování.
Více zde: www.kuzelkykelc.cz
Kuželkáři TJ Kelč
13
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Jiří Janošek
Mistrovství Evropy 2015
Ve dnech 14. - 19. 7. 2015 se v řeckých Aténách konalo Mistrovství Evropy juniorů a mužů do 23let. Vše se
odehrálo v olympijském parku z roku 2004, ale bohužel,
dnes už je olympijský park opuštěný a postupně chátrá.
O Řecku jste už určitě slyšeli. Zajímá Vás, jak vypadá řecká krize?
V Aténách jsem strávil 10 dnů a za tu dobu jsem mohl poznat spoustu přátelských Řeků,
kteří náš stále vítali a starali se o nás jako o vlastní. Možná bych mohl vytknout, že Řekové
nikam nespěchají, takže čekání na výsledky bylo zdlouhavé a velice vysilující. Podíváte-li
se do nákupních středisek, všude jsou slevy -50%, ale trochu mne zarazilo, že v pondělí
v době okolo 10:30 jsem se nedočkal ani jednoho otevřeného obchodu. Když se projedete
po Aténách, spatříte několik zavřených továren, nebo občas zříceniny. Stravovací zařízení
fungovalo jak mělo, takže dle mého názoru jsme řeckou krizi nepocítili.
Teď se vrátím zpět k závodům. První den jsme jeli teamsprint ve složení – Čechman,
Janošek a Junek. Naše družstvo dosáhlo času 46.5s a tento čas stačil na 6. místo. Jako každým rokem byli vítězi Rusové, kteří zajeli ve finále čas 45.0s a byli blízko ke světovému
rekordu 44.86s. Odhadují, že tento rekord překonají v Kazachstánu na Mistrovství světa.
Další na programu byl sprint. V kvalifikaci se mi podařilo zajet nový český rekord na
200m 10.28s, ale tento čas stačil až na 3. kvalifikační místo. Oproti minulému roku se
všechno krásně srovnalo a časy jsou jen rychlejší a rychlejší. Pro informaci, minulý rok
jsem vyhrál kvalifikaci v čase 10.36s. Pro mne jedno velké zklamaní, po výborné kvalifikaci jsem nedokázal postoupit mezi nejlepších 8 sprinterů a podlehl jsem britskému
závodníkovi, který mě překvapil na 2,5kol a já už jsem nedokázal reagovat. Byl jsem
smutný, protože jsem dal přednost sprintu před obhajobou titulu Mistra Evropy na 1km.
Po sprintu byly 2 dny volna a já se mohl připravit na poslední disciplínu keirin. Byl jsem
nervózní, ale na startu to všechno opadlo. V rozjížďce jsem postoupil, poté se jelo semifinále. V semifinále se jedou vždy dvě jízdy po 6 lidech, 3 závodníci postoupí do finále
A, zbylí tři pak do malého finále B. Semifinále jsem dokonce vyhrál a věřil jsem si, že by
z toho mohla být medaile. Předvedli jsme opravdu nádhernou jízdu a mně se podařilo
vybojovat druhé místo a titul vicemistra Evropy v keirinu. Byl jsem velice spokojený. Byl
na mě okolím vyvíjen docela velký tlak a jsem rád, že se mi to takhle povedlo. Nyní máme
3 dny volna a poté trénujeme až do mistrovství světa, které se koná 19. – 23.8 v Astaně.
Ještě není nic jisté, ale nakonec bych měl obhajovat titul Mistra světa z roku 2014 a vylepšit svoje umístění z Mistrovství Evropy 2015.
14

září 2015

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Vážení sportovní přátelé,
dne 15. srpna 2015 jsme odletěli z pražského letiště Václava Havla na Mistrovství světa juniorů, které se konalo v Kazašské Astaně. Dlouho jsme přemýšleli, do jaké disciplíny se
postavím, a nakonec jsme se rozhodli, že pojedu všechno, dokázal to už i Francois Pervis.
Závodil jsem 5 dní v kuse a povedlo se mi nemožn - obhájil jsem titul mistra světa na 1
km a přidal jsem dvě stříbrné medaile ze sprintu a keirinu, které jsou olympijské disciplíny. Po příletu jsem měl tiskovou konferenci a v odkazech níže se můžete dočíst více.
S pozdravem Jiří Janošek
http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/janosek-startuje-petidenni-maraton-za-cil-si-dal-svetovou-medaili-20150819.html
http://www.denik.cz/ostatni_sport/pet-dni-tri-medaile-drahar-janosek-unava-nepoustel-jsem-si-ji-do-hlavy-20150826.html
http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/cyklistika/320013-nadeje-pro-oh-2020-janosek-ovladl-juniorske-ms-v-drahove-cyklistice/
http://sport.idnes.cz/jiri-janosek-drahova-cyklistika-dak-/cyklistika.aspx?c=A150826
_2186912_cyklistika_hlt

Sportovně střelecký klub Kelč 0464
O prázdninách dne 5.7.2015 pokračovala ,,Kelečská střelecká liga“ třetím kolem - ,,Cenou Kelče“ v disciplíně SP 30+30 ( střelba z pistole) jednotlivců.
Soutěže se zúčastnilo celkem 13 střelců, z toho 4 z domácího SSK Kelč.
Výsledky třetího kola:
1. Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 562 bodů (z 600 možných)
2. Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 531 bodů
3. František Janča (SSK Kelč) s nástřelem 531 bodů
Umístění domácích střelců z SSK Kelč:
10. Antonín Pitrun s nástřelem 483 bodů
11. Miroslav Marejka s nástřelem 459 bodů
12. Josef Němec s nástřelem 422 bodů
Dne 30. srpna v neděli se uskutečnilo na střelnici klubu v Kelči čtvrté kolo soutěže. Jeho
výsledky budou zveřejněny v říjnovém vydání městského Zpravodaje. Páté předposlední
kolo ,,Kelečské střelecké ligy“proběhne na střelnici klubu tradičně v neděli dne 20.9.2015.
Další informace pro veřejnost z činnosti SSK Kelč poskytují nové webové stránky klubu:
www.ssk-kelc.webnode.cz.
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
15
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RŮZNÉ

Dětské odpoledne v Babicích aneb bezpečně do škol a školek
Dne 15.8.2015 od 15h se v Babicích uskutečnilo sportovní odpoledne pro děti i dospělé, které jsme organizovali ve spolupráci s firmou BESIP.
Zaměstnanec fy BESIP zkontroloval vybavení dětských jízdních kol a upozornil rodiče na nedostatky a závady. Nejčastěji chyběly odrazky, ale i jiné části kol. Kola byla
v mnoha případech poškozená a nevyhovující. Z 21 kol prošla asi jen 2 bez závad.
Dále si děti i jejich rodiče zábavnou formou připomenuli pravidla bezpečnosti silničního provozu, dopravní testy s různou obtížností, vyzkoušeli různé disciplíny, např.
jízdu zručnosti na kole i šlapacích autech na mobilním dětském hřišti, alkoholické
brýle (pro dospělé) a únavové brýle (pro děti), dopravní puzzle apod.
I malování na obličej bylo v duchu dopravních značek. Jako doplňkovou atrakci jsme
pozvali dobrovolné hasiče z Kunovic, kteří po předvedení výzbroje a techniky auta
všechny děti v tom úmorném vedru příjemně hadicí pokropili 
A asi největší nápor byl na skluzavce ve tvaru hasičského auta.
A na závěr se samozřejmě konalo vyhodnocení všech závodníků, kdy všechny děti
obdržely čokoládové medaile, diplomy a odměny od fy Besip a Spedos, kterým zároveň patří velký dík za pomoc a sponzorské dary při organizování této akce pro děti.
Za OV Babice Hana Tomášková
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Ruty Šuty a jejich veleúspěšné letní prázdniny
Pro tanečníky z Ruty Šuty začalo náročné obobí již v červnu, kdy jsme ještě dokončovali
poslední zkoušky na vysokých
školách. Již tehdy začalo chystání se na mnoho úžasných věcí,
které jsme měli před sebou.
První z nich byly Kelečské slavnosti, další byl 18. červenec,
který byl pro nás pro všechny
velmi významný, protože jsme
oslavili již desáté výročí našeho
fungování. Velká oslava, která
se konala na výletišti v Němeticích, sklidila veliký úspěch. Vše zahájila přehlídka
tanečních vystoupení Ruty Šuty a spřízněných tanečních souborů Kentucky z Nivnice a Colorédo Přerov. Společně jsme oprášili a zavzpomínali na stará vystoupení,
podívali se na fotky, které jsme nafotili po celé České republice, ve Francii, na Slovensku, v Itálii, nechyběl ani přípitek a poděkování zakladatelům souboru, manželům Hegarovým. Večer zahráli naši kamarádi Gympleři ze Vsetína, se kterými
jsme těch deset let zažili pouze skvělé věci, a dostali se díky nim na zajimavá místa.
Tehdy jsme však nevěděli, co všechno nás následující měsíc čeká.
Ve chvíli, kdy nám Gympleři oznámili, že s nimi půjdeme do televize a budeme
tam tancovat, nechtěli jsme tomu věřit. Ale bylo to tak, 6. srpna jsme měli přijet
prezentovat country tance do České televize do pořadu Dobré ráno. Projít maskérnou, kostymérnou, tančit před několika kamerami, poslouchat verdikty zvukařů, kameramanů, odpovídat na otázky moderátorů, to je to, o čem jsme celou
dobu snili, a ono se to skutečně splnilo. Byl to pro nás neskutečný zážitek, a také
ohromná odměna za ty roky nekonečných tréninků, kdy jsme se v hasičáku dřeli
do úmoru a každý víkend vystupovali na několika akcích. Vše jen pro to, abychom
lidem mohli nabídnout to nejlepší.
A že se nám to opravdu vyplatilo, nám už několik let potvrzují také diváci, kteří nás
chválí, fandí nám a podporují nás. Potlesk a jásot lidí je to nejlepší, co může tanečník slyšet. Na další akci, kterou každoročně navštěvujeme a na které účinkujeme,
nás však čekalo ještě větší překvapení a potvrzení toho, že to, co děláme, děláme
dobře, a že míříme správným směrem.
18
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Na Starém dobrém westernu jsme měli tu čest a byli jsme přijati mezi hlavní umělce české country music. Doslovně: „TANEČNÍ SOUBOR RUTY ŠUTY KELČ
(classic and modern country dance, Kelč, Czech republic) je přijat do řady umělců
MAIN SCENE OF COUNTRY MUSIC za UKÁZKOVÝ PŘÍNOS TANEČNÍHO
UMĚNÍ NA SCÉNU COUNTRY MUSIC, SKVĚLOU CHOREOGRAFII V KLASICKÉM I MODERNÍM PROVEDENÍ A SERIOZNÍ JEDNÁNÍ A SOLIDNÍ
ÚROVEŇ VYSTUPOVÁNÍ NA VEŘEJNOSTI“.
Toto ocenění uděluje každoročně Association for main scene of country music několika kapelám, či zpěvákům, letos však poprvé v historii ocenila taneční soubor,
a to právě Ruty Šuty z Kelče. Čtyřiačtyřicáté ocenění, které poputovalo k nám, před
námi získali Michal Tučný, Pavel Bobek, Robert Křesťan, kapela Cop, Schovanky,
Gympleři, Druhá tráva, Blueground, Petr Spálený, či Taxmeni.
Ten okamžik, kdy nám prezident asociace předával dekret, nezapomeneme nikdy
v životě. Naše dojetí nakazilo snad celé dvoutisícové publikum, a dozvuky této
emotivní chvíle v nás budou ještě hodně, hodně dlouho.
Tím pro nás léto neskončilo, pomáhali jsme s pořádáním festivalu Letiště v Drahotuších, s florbalisty jsme závodili na dračích lodích ve Skaličce a nyní se připravujeme na podzimní taneční semináře a samozřejmě na plesovou sezonu.
Moc děkuji všem tanečníkům, kteří to těch krásných deset let vydrželi, děkuji také
rodičům Ruty Šuty René a Jitce Hegarovým, a také všem, kteří nás celou dobu
podporovali a věřili nám.
Veronika Hegarová, vedoucí tanečního souboru Ruty Šuty Kelč

Taneční soubor Ruty Šuty Kelč pořádá
Nábor tanečníků
Kdy? 4. září 2015 od 15.00 hod.
Kde? Hasičský dům v Kelči
Hledáme děti od 6 let. ( Do 12 let v doprovodu rodičů).
Nabízíme výuku country a line dance (moderní americké country).
Na nábor si s sebou vezměte přezůvky.
kontakty: 606 022 980 – Karel Tvrdoň, 721 657 191 – Veronika Jandová
Pokud se sejdou i dospělí, jsou v plánu i lekce pro dospělé.
Těšíme se na vaši účast!
19
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Dračí lodě
Za krásného slunného počasí se v sobotu 15.srpna 2015 uskutečnil již 7.ročník
Dračích lodí na Chmelníku v Kelči
O vítězné poháry bojovalo hned 11 posádek a úplně poprvé se týmy utkaly ve
2 disciplínách. Nejprve v klasických rozjížďkách na dračích lodích a následně na
překážkové dráze Wipe Out, která nadchla i ostatní návštěvníky akce a nejenom
děti :-) Večerní Dragon After Party musela být kvůli silné bouřce zrušena. Děkujeme všem posádkám za účast, partnerům akce za podporu a dlouhodobou spolupráci a samozřejmě také všem návštěvníkům, kteří zavítali na tuto oblíbenou akci.
Partneři akce:
Moravian Dragons Přerov, Český
rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč, Město Kelč, Hasiči Kelč
Výsledky:
Kelečský pohár (kombinace výsledků dračích lodí + wipe out)
1. Hovaďáci
2. Drink Team
3. Teiwaz
Sportovní pohár (pouze výsledky
dračích lodí)
1. Ohnivý dech
2. Hasiči Kelč
3. Teiwaz
WIPE OUT pohár (pouze výsledek
na překážkové dráze):
1. Hovaďáci, čas 2:01
2. Greenline, čas 2.26
3. Drink Team, čas 2.28
TJ Kelč,
Mgr. Pavlína Srkalová Jemelková,
jednatel TJ Kelč
20
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RC Slůně bude po prázdninách opět otevřeno!
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.. Na děti čeká herna se spoustou
hraček, skluzavka, trampolína, houpadla.... K dispozici je dětská postýlka, přebalovací pult i soukromí ke kojení.
Najdete u nás příležitost k aktivnímu trávení volného času, získáte nové nápady,
zkušenosti a podněty pro rodinu. Připravujeme zábavné i vzdělávací programy,
dle zájmu budeme v průběhu roku realizovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cvičení rodičů s dětmi
Zapojení do projektu EVVO - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.
Angličtina pro nejmenší, Angličtina pro dospělé
Tvořivé odpoledne pro veřejnost
Semináře, přednášky, poradenství
Jóga pro děti
Montessori pedagogika
FitMAMI - fitness program pro maminky

Informace, novinky: http://rcslune.mypage.cz/
https://cs-cz.facebook.com/RodinneCentrumSluneKelc
Program září:
• Úterý 1. září od 9:00 hod. – Dopoledne plné zábavy - společné hry, cvičení, zpívání a tvoření pro nejmenší.
• Pondělí 7. září od 9:30 hod. - „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Povídání o prázdninách. Děti si s maminkou vytvoří - vzpomínku na prázdniny
- koláž s lodičkou.
• Čtvrtek 10. září v 10:00 hod. – setkání s terapeutkou p. Jindřiškou Havlátovou a její fenkou Tery. Skupinové ukázky canisterapie pro děti.
Canisterapie je metoda, při které se využívá kontaktu se psem, má vliv na
psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech
věkových kategorií.
• Pondělí 21. září od 9:30 hod. - „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“
„Jablíčka“ - děti si s maminkou vytvoří jablíčko z natrhaných papírků - procvičí si jemnou motoriku. Maminky si mohou předat různé recepty na koláče, zákusky, přesnidávky a kompoty ... z jablíček.
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Úterý 29. září od 9:00 hod. „Máme řepu na zahrádce“ – děti si poslechnou
pohádku „O řepě“. Budou poznávat a malovat zeleninu.

Od měsíce října zahajujeme:
Cvičení rodičů s dětmi
Cvičení je určeno dětem od 4. měsíce – do 2 let. 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 1. října!
Přihlásit se můžete v průběhu měsíce září na emailu: rcslune@seznam.cz
Bc.Veronika Mlčáková

TOM Myšáci Kelč a Milkov 2015
Letošní tábor jsme plánovali v karnevalovém duchu, ale hlavně jako turistický.
Jsme přece turisté, tak hravě zvládneme každodenní pochody. To byl náš původní úmysl. Jenže počasí nám trochu kazilo naše představy a týden před odjezdem
bylo jasné, že v horkém počasí by dětí na dlouhé túry hnal jen blázen. Hry se
tedy odehrávaly převážně v lese a více se vyrábělo pod hlavním stanem. Letos
jsme poprvé využili i koupání a dvakrát za pobyt jsme zchladili naše těla na koupališti ve Strážisku. Tohle rozhodnutí s jásotem přivítaly hlavně děti, ale i nám
dospělým přišlo náramně vhod. Přes úmorná vedra a neskutečné množství bodavého hmyzu, převážně vos, se podařilo i letos vyluštit všechny tajenky, šifry,
celotáborovou hádanku, splnit všechny úkoly, uskutečnit karnevalový rej a prožít táborovou olympiádu. Jediné, co jsme letos nemohli, bylo opékat špekáčky.
Platil zákaz rozdělávání ohňů, který jsme striktně dodrželi. Posezení s kytarou
a písničkami u ohně v podobě plynového svítidla se ale odehrálo každý večer.
No a špekáček se usmažil na pánvi. Takže vlastně vše probíhalo jako minulé roky,
jen to bylo malinko těžší.
Všem, kteří se podíleli na programu a bezproblémovému průběhu pobytu, musím poděkovat.
...a v jakém duchu bude tábor Milkov 2016, to se uvidí!!!
Martina Schybolová, vedoucí
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K3 KELEČSKÝ TRIATLON 2015
Nultý ročník K3 KELEČSKÉHO TRIATLONU 2015, který proběhl na rybníku
Chmelník a v okolí Kelče, je úspěšně za námi. Své síly v plavání, jízdě na kole
a běhu zde přišel poměřit široký zástup místních sportovců i těch ze vzdálenějších
míst republiky.
Dopoledne patřil Chmelník malým závodníkům, kteří společně soupeřili v běhu
a jízdě na kole, přičemž trasa byla úměrně rozdělena podle věku. Do jednotlivých
kategorií (do 4 let, 5-7 let, 8-10 let, 11-14 let) se přihlásilo celkem padesát dětí,
mezi něž jsme rozdali účastnické listy společně s drobnou odměnou a jednotlivě
pak ocenili i první tři místa v každé kategorii.
Zájemci o hlavní závod museli nahlásit své jméno a další údaje ve stánku prezentace do pravého poledne, aby mohl být závod, do kterého nastoupilo 81 startovacích
čísel, v jednu hodinu odpoledne odstartován. I hlavní závod byl rozdělen na kategorie – muži(dále soutěžící v jednotlivých věkových podkategoriích), ženy a mužská a smíšená štafeta. Cílovou bránou proběhlo 79 závodníků, dva byli bohužel
nuceni odstoupit z důvodu defektu na kole.
První částí triatlonu bylo plavání, které vyhrála suverénně žena ze smíšené štafety.
Úsek dlouhý 300m zdolala pod sedm minut.
Nejdelší část prověřila schopnosti závodníků na kole - 23km a převýšení 330m
některým opravdu protáhlo plíce. Trasa byla o to náročnější, že byla tvořena z 80%
terénními úseky, pouze 20% probíhalo na asfaltu.
Poslední část závodu zahrnovala 3km běhu. Tuto trať jsme vybírali pečlivě, jelikož
ji zakrývaly stromy a při slunečném počasí, které panovalo, plnily dokonale funkci
slunečníku, což ocenil nejeden závodník.
Naštěstí se hlavní závod i dětské soutěžení obešly bez vážných zranění a ošetřovaly
se jen drobné odřeniny.
V prodlevě při zpracování výsledků, mohli závodníci i diváci využít občerstvení v podobě grilovaných dobrot z Řeznictví Kunovský a spláchnout je kelečským
pivem Dubravius. Pro děti byla připravena nafukovací skákací atrakce v podobě
lodi. V zázemí bylo možné koupit popcorn, točenou zmrzlinu a také další dobroty.
Ihned po vyhlášení jsme začali sbírat první ohlasy a velmi nás potěšila převaha
pozitivního hodnocení, a to i od závodníků, pro něž je účast na podobných akcích
denním chlebem. Samozřejmě víme, co do dalšího ročníku vylepšit, abychom laťku posunuli zas o trochu výše.
Teď trochu zajímavých čísel: K organizaci celého závodního dne bylo potřeba cca
51 pořadatelů, kteří společně se závodníky vypili 1 bečku piva a snědli 140 kusů
klobásek .
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Nejlepší Kelečák je Pavel Marejka- startovní číslo 23 a jeho čas byl 1:28:12 – umístění - 21. místo z 81 (10. v kategorii mužů 30 – 39 let).
Nejlepší Kelečačka je Dominika Chvatíková - startovní číslo 60 - čas nenaměřen umístění - 73. místo z 81 (7. v kategorii žen).
(pozn. 81 startujících je včetně štafet!)
GRATULUJEME!!!
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu
celého závodu, především členům turistického oddílu Myšáci Kelč a dalším dobrovolníkům. I díky nim panovala na Chmelníku přátelská a zároveň soutěživá atmosféra. A neradi bychom zapomněli na naše partnery, bez nichž by nebylo možné
triatlon pořádat: Město Kelč, KELEČSKO, a.s., Český rybářský svaz - místní organizace Kelč, MeTermo, Akord, SMS Elektro, HS Computers, VAK Vsetín, Skautské
středisko Kelč a Pivovar Kelč.
Za organizátory Libor Macek a Mirek Pitrun
Tip na další sportovní akci – Radhošťská výzva (více na www.radhostskavyzva.cz)

Dominika Chvatíková

Pavel Marejka
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Český zahrádkářský svaz Kelč
oznamuje, že od 1. září 2015 bude provádět
strouhání a moštování ovoce.
Moštování se bude provádět v areálu pálenice Kelč,
každou sobotu od 13:00 hodin a po domluvě i ve středu od 13:00 hodin.
Moštování i strouhání ovoce bude provádět
pan Josef Zdráhala, Kelč 376, tel.: 776 764 362.
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Společenská rubrika

Jubilanti
60 let
Zdenka Hradilová
Ludmila Pajdlová
Jaroslav Rušar

Kelč
Kelč
Němetice

65 let
Oldřich Rolinc
Eliška Stříteská
Evžena Hrušková

Němetice
Kelč
Lhota

70 let
Jaromír Srkala
Vlastimil Slavík
Ludmila Vavříková
Pavel Kubeša
Vlasta Faitová

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Irena Masaříková
František Kubeša

Kelč
Kelč

80 let
Marie Škařupová

Kelč
Kelč

84 let
Marie Kunovská

Němetice

85 let
Marie Zimáková

Babice

88 let
Josef Stryk
Marie Pavlištíková

Kelč
Němetice

90 let
Zdeněk Orel

Kelč

94 let
Marie Chvatíková

Kelč

98let
Františka Masaříková

Kelč

Němetice

Narození
Natália Ficeková
Tereza Siekliková
Elena Strnadlová
Laura Štěpánová

82 let
Ludmila Vinklarová
Antonín Prokeš

Sňatky
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Dalibor Tuček * Markéta Michálková
Jakub Strnadel * Veronika Greňová
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K3

Start dětí 5-7let

Štafeta smíšená
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