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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

U S N E S E N Í z 36. zasedání Rady města Kelč dne 27.6.2016.
• Rada schvaluje „Ceník“ za užívání sportovního areálu u Základní školy v Kelči
s účinností od 1.7.2016.

U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Kelč dne 1.7.2016.
• Rada schvaluje Nájemní smlouvu č. NSN/2016/2016 na pronájem příhradové
trafostanice VS 5518 Kelč, ZVOU Kotelna včetně transformátoru 22/0,4kV, 160
kVA a rozvaděče NN 0,4kV na konstrukci stožáru na pozemku p.č. 88/2 v k.ú.
Kelč-Nové Město se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

U S N E S E N Í z 38. zasedání Rady města Kelč dne 11.7.2016.
• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 6.000,- Kč spolku Orel jednota Kelč,
z.s., Kelč 142 na pořádání akce Němetický country fest v roce 2016 dle předložené žádosti a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

U S N E S E N Í z 39. zasedání Rady města Kelč dne 21.7.2016.
• Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) na akci „Stavba chodníku podél silnice
III/4395 v obci Němetice“.
Rada schvaluje zadávací podmínky, včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií pro zakázku malého rozsahu na akci „Stavba chodníku podél
silnice III/4395 v obci Němetice“ dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a
hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Stavba chodníku podél
silnice III/4395 v obci Němetice“ a to ve složení: členové - Ing. Karel David, Ing.
Jaroslav Orel, Roman Večeřa, zapisovatel - Zdeněk Porazil
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 – rozpočtové opatření č. 3/2016 dle
předloženého návrhu.
• Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8010649/002 o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 241/115, 2031, 2039/2, 2039/3, 2039/4 v k.ú. Kelč-No3
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vé Město v rámci stavby „Kelč, 236/13, Komanová, NNV, NNK“ se společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada bere na vědomí materiál „Spolufinancování sociálních služeb z obecních
rozpočtů“ obcemi DSO Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko a předává
jej k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace Základní škola
Kelč z finančních prostředků školy za I. pololetí 2016 dle provedeného hodnocení.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Výkon stavebního
dozoru investora na stavbě Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč – Bystřická“ a pověřuje starostu uzavřením příkazní smlouvy s vyhodnoceným uchazečem
na 1. pořadí tj. Jaroslav Fabián, Na Lužníku 606, 756 63 Krhová, IČ: 67313841.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Rekonstrukce
hřbitovní zdi a rekonstrukce chodníku na hřbitově v Kelči“ a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. Radek
Pajdla AKORD, Kelč 549, IČ: 68335041.
Rada bere na vědomí Územní studii U9 lokality BI 29 v k.ú. Lhota u Kelče, vymezené v Územním plánu města Kelč jako plocha pro bydlení individuální, vypracovanou Ing. Arch. Evou Tempírovou, AURatelier, Dolní Hejčínská 31, Olomouc.
Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemků p.č. 636/8 orná půda a 854/2 ostatní plocha v k.ú. Lhota u Kelče. Přesná výměra částí pozemků bude stanovena v
geometrickém plánu.
Rada bere na vědomí slavnostní text Smlouvy o partnerské spolupráci mezi obcí Ladce, Slovenská republika a městem Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektové žádosti o dotaci do programu „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, č.
RP12-17“, vyhlášeného Zlínským krajem na rok 2017.
Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektové žádosti o dotaci z programu INTERREG přeshraniční spolupráce Česko – Slovensko, do projektu
Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství v obci Ladce a ve městě Kelč.
Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2016 Pravidla pro ocenění významných životních událostí občanů dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy domu č.p.
4 Kelč“ se zhotovitelem stavby Radek Pajdla, Kelč 549, IČ: 68335041 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky č. 1 v domě č.p.
13 v Kelči a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
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• Rada schvaluje Dohodu o provedení archeologického výzkumu č. 1/2016 s Muzeem regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní Náměstí 2, 755 01 Vsetín,
na akci „Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč – Bystřická“ a pověřuje starostu podpisem této dohody.

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 23.6.2016.
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
• Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční dotace 55.000,- Kč Tělovýchovné
jednotě Kelč, z.s., Kelč 592 na provoz fotbalového oddílu „Muži A“ v podzimní
části sezony 2016/2017 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Města Kelč na rok 2016.
• Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1761099329/16
s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, ve výši
1 500.000,- Kč na období čerpání od 1.9.2016 se splatností do 31.8.2017 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 242/3 orná půda o výměře 1092 m2
odměřeného z pozemku p.č. 242/3 v k.ú. Kelč-Staré Město podle geometrického
plánu č. 527-1059/2016 ze dne 22.4.2016, zhotovitel Ing. Libor Michna-Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí, panu L.Ž., Kelč za cenu 100,- Kč/
m2 bez DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
• Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem za rok 2015, schválený členskou schůzí svazku
dne 31.5.2016.
• Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko za rok 2015, schválený valnou hromadou svazku dne 22.6.2016.
• Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o partnerské spolupráci s obcí Ladce, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce, Slovenská republika dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem této dohody.
• Zastupitelstvo stanovuje prodejní cenu pozemků pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě „Bystřická“ v k.ú. Kelč–Staré Město v této výši:
- kupní cena za pozemek bude 210,- Kč/m2
- ke kupní ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni
podpisu kupní smlouvy
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Svoz odpadu v září 2016
14. 9. - Papír, tetrapak
16. 9. - Plasty
30. 9. - Sklo

Oznámení
Připravujeme vydání stolního a nástěnného kalendáře pro rok 2017
s fotkami Kelče a okolí. K zakoupení budou během měsíce října 2016.

Správa hřbitova
Do konce roku 2016 budou hrobová místa na pohřebišti v Kelči označena štítkem –
plastový štítek s číslem oddílu a hrobového místa. Štítek se bude lepit na podstavec,
popř. na rám – z boční strany. V případě, že se číslo na štítku bude lišit s číslem hrobového místa uvedeného ve smlouvě, kontaktujte nás, prosím.
(MS)

Informace Sběrného dvora Kelč:
Ukládání biologicky rozložitelného odpadu:
Ukládá se do 6 m3 kontejneru: listí, tráva, drcené větve, případně jednoleté výhony,
padané ovoce, stonky rostlin apod.
Větší větve je možno uložit ve sběrném dvoře, pokud budou hlavní větve odvětveny
a uskládány jedním směrem. Tyto budou uloženy na volnou plochu.
Dále upozorňujeme občany, že jednotlivé komponenty přijímaných odpadů je
nutné roztřídit doma.
Ve sběrném dvoře tříděním zdržujete ostatní, kteří přijedou s řádně vytříděným odpadem.
Sběrný dvůr Kelč přijímá veškeré odpady dle „Informací pro občany o ukládání odpadů“, který je k dispozici na stránkách města Kelč, nebo přímo ve sběrném dvoře.
Děkujeme, že odpovědně třídíte odpady. Přispíváte tím ke zlepšování životního prostředí a místa, ve kterém bydlíte.
Lubomír Pavelka
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Městský úřad Kelč pořádá v sobotu 10. září 2016
autobusový zájezd pro rodiče s dětmi

Za krásami naší země
Klimkovice a okolí, archeopark Chotěbuz
Program:
• Lesní park Klimkovice – procházka naučnou stezkou s programem a návštěva lázní
• Archeopark Chotěbuz – prohlídka areálu a poté zastávka v Rybím domě – obří
akvárium
Odjezd cca v 7:30 hodin z autobusového nádraží Kelč (čas odjezdu bude upřesněn)
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 si hradí každý sám)
Závazné přihlášky (současně s platbou) přijímá do 8.9.2016 !!!
Martina Schybolová – MěÚ Kelč, tel. 571 665913.
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Spolek Anděl pořádá

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU
Vacenovice u Hodonína
Kdy:
Odjezd:
Program:
9:00
11:00
13:30
od 16:00
ve sklípku

17. září 2016
7:00 z parkoviště od kostela

prohlídka Milotického
zámku
Žarošice – poutní místo,
mše svatá
společný oběd
– Bukovanský mlýn
hodin posezení u vínečka

Cena zájezdu: (cesta, oběd a vstup do zámku) 500,- Kč
Přihlášky na tel. čísle: 603 334 936

Babí léto 2016 - pozvánka
Dvanáctý ročník Mezinárodního folklorního festivalu Babí léto 2016 proběhne letos ve
Valašském Meziříčí, Hustopečích nad Bečvou a Kelči ve dnech 14. až 18. září.
Prvním programem festivalu v letošním roce bude posezení s mezříčskými cimbálovými
muzikami, kde se představí CM Bača, CM Valašsko, CM Od Mezříča a seskupení pod
názvem PCM KGB. Ve stejný den se na náměstí uskuteční první doprovodný program
- „Medový den“.
Ve čtvrtek dorazí první zahraniční účastníci, kteří budou moci zhlédnout v amfiteátru
u zámku Kinských také první doprovodný program festivalu – koncert vynikajícího hudebního folklorního tělesa – Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a
jeho sólistů.
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Páteční program zahájí vystoupení zahraničních kolektivů pro školní mládež pod názvem „Písně a tance ze světa“ a bude pokračovat ukázkami hudby a tanců zahraničních
souborů na náměstí, čímž zároveň okrášlí i od páteční deváté hodiny probíhající „Selský
rynek“. Součástí bude i krátká historicko-naučná vsuvka připomínající výročí 333 let od
posledního velkého vpádu osmanských vojsk do střední Evropy.
Páteční program festivalu vyvrcholí po 19.hodině na nádvoří žerotínského zámku v
Hustopečích nad Bečvou, kde předvedou svá vystoupení soubory hostující na festivalu
– srbský “Dule Milosavljević”, sardinský Pro Loco Samugheo, polské Snutki, slovenský
Lipovec, český Vysočan a hostitelský soubor Bača.
Ve stejném čase proběhne na amfiteátru ve Valašském Meziříčí koncert folklor-beatové
kapely DOCUKU.
Sobotní – hlavní program - mezinárodního folklorního festivalu Babí léto 2016 odstartuje v 10 hodin dopoledne průvodem všech účinkujících souborů a skupin z meziříčského náměstí do parku u zámku Kinských v Krásně, kde se na prknech amfiteátru
všechny soubory krátce představí. Po úvodních slovech představitelů města Valašské
Meziříčí a hostů se předvedou první čtyři kapely účastnických souborů se svými hudebními vstupy.
O půl třetí začne hlavní odpolední program pod názvem „Nejen Valaši jedna rodina
…“ - program, ve kterém se vystřídají všechny soubory v řadě jednotlivých čísel, jejichž
pojítkem jsou generační a rodinné vztahy projevující se v životě a práci folklorních uskupení.
Sobotní podvečer bude patřit dalším čtyřem kapelám, ale také všem odvážným divákům, kteří si budou moci pod vedením zkušených choreografů a tanečních pedagogů
vyzkoušet lidové tance z různých zemí a oblastí.
Celodenní program vyvrcholí v sobotním podvečeru galaprogramem na amfiteátru
– přehlídce nejlepších čísel všech souborů, které na Babí léto 2016 přijedou zdáli i
zblízka.
Doprovodným programem v sobotu bude v okolí amfiteátru probíhající Řemeslný jarmak, na němž nebude chybět ani dobré jídlo a Vojtův burčák.
Nedělní program Babího léta proběhne ve městě Kelči. Zahájí ho písně zúčastněných
souborů na závěr slavnostní mše v kostele sv. Petra a Pavla, po níž se soubory přesunou
průvodem na kelečské náměstí, kde bude možno zhlédnout krátká vystoupení jednotlivých souborů. Závěr celého festivalu je směřován na pódium u kelečského kulturního
domu. Zde budou mít diváci možnost naposled zhlédnout hudební i taneční vystoupení
účastníků letošního Babího léta a pořadatelé se se soubory rozloučí před jejich návratem
domů.
Věříme, že i letošnímu ročníku Babího léta bude přát sv. Petr, bude jej provázet slunečné
počasí nastupujícího babího léta a v nedělním podvečeru se budou u kelečského domu
kultury loučit se soubory spokojení diváci i pořadatelé.
(autor: Ctirad Bryol, ředitel festivalu, www.babileto.com)
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Připravujeme:
sobota 15. října 2016 v KD – Dýňobraní – výstava dýní, dýňová výzdoba, ochutnávka
pochutin z dýní. Uvítáme spolupráci při výstavě, aranžování i přípravě a vaření pochutin. Přihlásit se může kdokoliv.
Pokud máte přebytky úrody dýní a jiné tykvovité zeleniny, prosím, darujte nám je pro
výstavu.
(SPAM)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší školky!
První děti začaly Mateřskou školu Kelč navštěvovat 10. 9. 1976.
Naše školka 8. a 9. září oslaví své 40. narozeniny! „Klauni na volné noze“ nás provedou zábavným odpolednem. Děti se mohou těšit na klaunská představení i stanoviště,
tvarovací balónky, bubliny. Na Dny otevřených dveří jste všichni srdečně zváni! (bližší
informace na plakátu).
Během letních prázdnin proběhla generální oprava malého nákladního výtahu.
První měsíc muzikantského školního roku 2016/2017 je před námi. Již 2. září přijede
za dětmi Divadélko Smíšek s klasickou pohádkou o pejskovi a kočičce na motivy K.
Čapka „Mňoukaný štěkací příběh“. V tomto školním roce bude MŠ navštěvovat 84 dětí,
po 28 dětech v každé třídě. Z tohoto počtu půjde 36 dětí k zápisu do 1. třídy základní
školy.
Provoz: 6:30 – 16:00, scházení dětí – do 8:00!
Vzdělávací práci bude zajišťovat 6 kvalifikovaných pedagogických pracovnic, včetně
ředitelky. V 1. třídě s názvem „Koťátka“ pracuje paní učitelka Anna Hlavicová a Ilona
Slováková. Ve 2. třídě s názvem „Ježečci“ vykonává práci učitelky p. Vladěna Grajová
a Mgr. Šárka Večeřová. Ve 3. třídě s názvem „Berušky“ pracují třídní učitelky Bc. Marie Míčová, Dis. a p. Jana Perutková /zástupkyně ředitelky/. Názvy tříd jsou voleny podle
třídních vzdělávacích programů a jejich symbolů. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Zdravý život plný slunce“, který
vychází ze zásad mateřské školy podporující zdraví a do středu zájmu staví dítě s jeho
potřebami a prožitky. Letos se zaměříme na logopedickou prevenci, rozvoj hrubé motoriky i grafomotoriky. Upřednostňujeme prožitkové učení, kdy se děti učí přímými zážitky. Nejlépe se naučí to, co si mohou samy vyzkoušet. „Pověz mi, zapomenu. Ukaž mi,
zapamatuji si. Zapoj mě do práce, porozumím“. Jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou /environmentální/ výchovu s názvem „Mrkvička“.
Zdravou a pestrou stravu budou připravovat 2 kuchařky, p. Ivana Štěpánová a Veronika
Orlová pod vedením p. Jarmily Jiříčkové, vedoucí školního stravování. Paní uklízečka Lýdie Zavadilová se stará o čistotu prostředí, Ing. Renata Smahlová vykonává práci účetní.
Víčkománie pokračuje! V loňském školním roce jsme díky Vám nasbírali 241 kg
plastových víček a uzávěrů, což vyneslo 1837 Kč do fondu Sdružení rodičů. O činnosti
Mateřské školy Kelč se dozvíte také na webových stránkách – www.mskelc.cz, které postupně aktualizujeme.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč
11

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

září 2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Talentová soutěž ZAV – hodnocení
Dne 21.6.2016 se žáci naší školy zúčastnili talentové soutěže psaní všemi deseti na
počítačové klávesnici, která se konala na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí.
Soutěže se zúčastnili dva žáci z 6. ročníku a pět žáků z 8. ročníku základní školy. Doprovázel nás učitel Mgr. Petr Zátopek.
Na obchodní akademii nás uvítal ředitel střední školy Mgr. Aleš Kubíček, který také
soutěž zahájil. Psali jsme různá cvičení a na jejich splnění jsme měli 30 minut. To, jak
jsme kdo uspěli, jsme se dozvěděli už po deseti minutách po skončení soutěže.
Na prvních dvou místech se umístnily žákyně Základní školy Vítězná z Litovle a na
třetím místě žákyně 6. třídy Základní školy v Kelči Marie Mašlaňová. Všichni účastnici
byli za své výkony odměněni malou cenou a diplomem.
Jme rádi, že jsme se mohli soutěže zúčastnit a doufáme, že se naše výkony budou jen
zlepšovat.
Radka Srkalová, 8. třída

Společná fotografie všech zúčastněných i s ředitelem stření školy.
12
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Kuželkářská liga neregistrovaných - pozvánka
Kuželkáři TJ Kelč zvou všechny stávající hráče, ale zároveň i nové zájemce Kelče a okolních
vesnic na 3. ROČNÍK AMATÉRSKÉ LIGY v kuželkách.
SYSTÉM SOUTĚŽE 2016/17:
- 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
- není povolen start registrovaných hráčů
- soutěžní ročník je rozdělen na podzimní a jarní část, systém hraní je dvoukolový
- hracími dny jsou st/čt a pá/so dle domácích utkání týmu TJ Kelč
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE:
1) věcné ceny obdrží družstva na 1. - 3. místě + vítěz získá putovní pohár
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 18. září
2016. Po uzávěrce bude následně uveřejněno rozlosování, soutěž bude zahájena 26. září.
(Více zde: www.kuzelkykelc.cz)

Florbalový oddíl
Pořádá nábor hráčů, chlapců i dívek do družstev
• přípravka (1.-3. třída) • mladší žáci (6.-7. třída)
• elévi (4.-5. třída)
• mladších a starších žákyň (3.-9.třída).
Zájemci se mohou hlásit na trénincích v tělocvičně místní ZŠ, a to každé pondělí (začínáme
5. září) od 16:30hod a každou středu od 18:00hod. Je třeba si přinést sálovky, sportovní oblečení. Florbalovou hůl zapůjčíme. U dětí do 15 let je nutný doprovod zákonného zástupce.
Všechna družstva hrají soutěže ČFbU ve Zlínském kraji a Orelské florbalové ligy.
Těší se na vás trenéři a vedoucí oddílů.
Bližší informace na tel. č.: 736642028 nebo na www.fbcorelkelc.cz.
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RŮZNÉ

Příměstský tábor v hasičském domě v Kelči.
Letošní prázdniny měly děti z Kelče a okolí možnost využít pobytu na příměstském
táboře pořádaném SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí a Městem Kelč. Potkali jsme
se týden v červenci a týden v srpnu. Zázemí jsme po oba týdny našli v hasičském domě,
odkud jsme vyráželi poznávat Kelč a její okolí. S dětmi jsme navštívili Valchu a využili
pohostinnost u Zajíců k prohlídce jejich hospodářství a k načerpání sil na zpáteční
cestu. Měli jsme možnost navštívit dýmkařské muzeum, absolvovali cestu za pokladem
na Strážné, během níž děti plnily úkoly. Jedno dopoledne nás navštívil klaun Rambajs
se svým hudebním vystoupením, při kterém si děti vyzkoušely hru na bubny a jiné cizokrajné nástroje. Na táboře si děti vytvořily vlastní pískové obrázky, namalovaly triko,
naučily luštit spoustu šifer, hrát klasické deskové, karetní, pohybové a jiné hry. Při pobytu venku jsme využívali zdejších sportovišť. Na závěr jsme se sešli s dětmi i rodiči z
obou turnusů v areálu MŠ a u táborového ohně si společně opekli špekáčky.
Počasí nám po oba týdny přálo a tak doufáme, že si čas strávený na táboře děti
užily stejně příjemně jako my s dětmi.
Patricie Volková a Dana Šatranová, táborové vedoucí
14
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 26.6.2016 pokračovala opět ,,Kelečská střelecká liga „ třetím kolem - ,,Cenou Kelče“ soutěže SP (30+30). Závodu se zúčastnilo celkem 10 střelců, z toho 2
z domácího SSK. Výsledky 3. kola:
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 546 bodů (z 600 možných)
• Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 545 bodů
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 542 bodů
V neděli 7.8.2016 se uskutečnilo na
střelnici SSK Kelč setkání střelců – seniorů, kteří dříve působili nebo ještě
působí ve střeleckém klubu. V příjemném prostředí střelnice si pánové J. Sofka, A. Jiříček, J. Šatran, R. Vacula, A.
Hajda, A. Pitrun a J. Bartoň společně
se současnými členy klubu zavzpomínali při dobrém moku na staré zlaté
časy, kdy jim to ještě výborně střílelo.
Jako překvapení jim klub přichystal
střelbu na terč z malorážkové pistole.
Všichni ,,Staří pánové“ nakonec předvedli výkony, za které by se nemuseli stydět i
mnohem mladší střelci.
Velké poděkování náleží vedení klubu a panu F. Jiříčkovi jednak za zorganizování tohoto hezkého vzpomínkového setkání bývalých členů našeho sportovního
klubu a dále i za ocenění jejich práce a závodnické činnosti pro SSK Kelč.
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2016“ a další informace pro širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu - www.
ssk-kelc.webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)

Modeláři Kelč informují
Prázdniny a léto jsou pro modeláře odpočinková sezona. Hlavní soutěžní a výstavní činnost probíhá na jaře a na podzim. První z podzimních akcí je setkání modelářů a výstava „MORAVA OPEN“, která se koná 10. a 11.září 2016 na Pevnosti XIII
v Olomouci. Součástí bude výstava modelů olomouckých pevností, letadel a bojové
15
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techniky. Rovněž v areálu pevnosti bude možné zhlédnout bojovou techniku, tanky,
protiletadlové kanony a jinou techniku z dob čs.lidové armády. Za pozornost jistě
bude stát i samotná pevnost, rekonstruovaná a udržovaná skupinou olomouckých
nadšenců. Samozřejmostí bude i prohlídka samotné pevnosti i s výkladem o historii
olomouckých opevnění. My se se svými modely již po třetí zúčastňujeme a jsme rádi,
že se v tomto atraktivním prostředí můžeme setkat se svými kamarády modeláři.
Tímto vás zveme k návštěvě a prohlídce pevnosti.Bližší informace najdete na stránkách : aviatik – cs.cz
Pajdla Miroslav, modeláři Kelč

Vážení sportovní přátelé a fanoušci,
rád bych vám sdělil pár radostných zpráv o mých úspěších na Mistrovství Evropy
2016 v Montichiari.
Jak jsem uváděl, ve středu jsme startovali v teamsprintu společně s Jiřím Fantou
a Davidem Sojkou. V kvalifikaci se nám podařilo zajet náš nejlepší čas 44,496s, z
čehož se později vyklubalo překvapivé druhé místo v kvalifikaci. Znamenalo to
pro nás, že pozdě večer budeme bojovat o zlato. Ve finále se nám už nepodařilo čas
vylepšit a tak jsme skončili na krásném druhém místě.
Ve čtvrtek byl na řadě 1km s pevným startem. Samozřejmě jako dvojnásobný
juniorský mistr světa jsem tuto disciplínu nemohl vynechat. Vůbec jsem se nemusel bát, protože jsem věděl, že v teamsprintu jsem měl nejlepší poslední časy. Do
závodu jsem nastoupil jako jeden z favoritů. Byl to můj první start v elitní kategorii
U23. Zajel jsem si svůj osobní rekord na 1km v čase 1,01,326s. Bohužel mě porazil
o 13 tisícin obhájce titulu Maximilian Dornbach z Německa. Obsadil jsem tedy
druhé místo.
V pátek jsem se postavil na start sprintu. Byl to pro mě kritický den. Po dvou
dnech intenzivního závodění a soustředění se na výkony jsem byl unaven. Našel
jsem v sobě zbytky sil a zajel jsem čas, který pro mě znamenal jedenácté místo.
Tento rok mohu považovat za úspěšný. Dvojnásobný vicemistr Evropy v elitní
kategorii U23, i když moje závodní sezóna nezačala příliš dobře. Tréninkům jsem
obětoval spoustu času, hromady propocených triček, nespočet tréninkových jednotek a nakonec z toho je takový úspěch. Jsem velmi spokojen jak já, tak i trenéři.
Mistrovství Evropy považujeme pro celou výpravu Dukly Brno za vydařené, domů
si odvážíme hodně cenných kovů.
Děkuji vám za neustálou podporu a přízeň. Bez vás by to takhle nedopadlo.
S přáním hezkého dne Jiří Janošek
16
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Dominik testoval novou formuli Dragon 6 týmu TU Brno Racing
Začátkem letošního roku jsme
navázali spolupráci s teamem TU
Brno Racing (Technical University Brno Racing), který se účastní
závodů v seriálu Formula Student.
Jedná se o prestižní soupeření univerzitních týmů složených
z budoucích inženýrů, kteří se
zabývají nejenom návrhem, vývojem, výrobou a laděním samotné
formule, (samozřejmě i závoděním s ní), ale zároveň i všemi
dalšími záležitostmi s touto činností spojených – zajištěním potřebných financí, partnerů nutných pro realizaci náročných špičkových technologií
použitých v konstrukci vozu, marketingem, propagací a podobně. Cílem soutěže je,
kromě získání cenných zkušeností účastníků a navázání přátelských kontaktů s kolegy ze zahraničí, hlavně ukázat světu schopnost postavit vlastní jednomístné závodní
auto, které musí být dobře ovladatelné, výkonné, spolehlivé a bezpečné zároveň, které
by také mělo být estetické, co nejvíce ekologické a pokud možno levné. Brněnský tým
má pro splnění tohoto úkolu kolem padesáti členů.
Jelikož Dominik není studentem Vysokého učení technického, nemůže se práce
v tomto týmu přímo účastnit, i když by o něj měli, na základě výsledků dosažených
jak na trenažéru a poté i při testování, veliký zájem. Jeho úkolem tudíž bylo poskytnout členům tohoto týmu informace o chování formule, jejich jednotlivých skupin,
tyto otestovat, prověřit a posoudit z pohledu zkušeného závodníka. Tento test se
uskutečnil první červencové pondělí na testovací trati na brněnském výstavišti.
Myslím, že jsme byli s výsledky testu všichni spokojeni, že jsme technikům týmu
poskytli cenná data a zajetými časy určité měřítko výkonnosti a také o rezervách
vozu. Dominik oplátkou získal zkušenost s ovládáním toho specifického, velmi výkonného stroje, vzhledem k rozdílné konstrukci chováním do značné míry odlišného od motokáry.
Přejeme týmu TU Brno Racing mnoho štěstí a úspěchů v nadcházejících závodech!
Petr Stříteský
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Český zahrádkářský svaz Kelč oznamuje,
že od 1. 9. 2016 zahájí strouhání a moštování ovoce. Moštování se bude provádět
v areálu pálenice Kelč každou sobotu od 13 hodin
a po domluvě i ve středu od 13 hodin.
Info: Josef Zdráhala, Kelč 376, tel.: 776 764 362

Rodinné centrum 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. Těšíme se na vás, přijďte mezi nás!
Program září:
• Úterý 6.9.2016 od 9:00 hod. „Pod hříbkem“ – pohádka pro nejmenší, společné
tvoření, zpívání a cvičení.
• Pondělí 12.9.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Povídání o
prázdninách a malování na kamínky.
• Čtvrtek 15.9.2016 Výlet do Všechovic: Jede vláček, jede krajem… - vlaková dráha v zahradě. Sraz u RC Slůně v 9:00 hod., společný odjezd vlastními auty. V případě nepříznivého počasí bude otevřeno RC Slůně.
• Pondělí 26.9.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou. Jablíčka a
podzimní ovoce - ochutnávka, recepty a zábavné tvoření.
Bc. Veronika Mlčáková

26.9.2016 v 16:00 hod.
RC Slůně Kelč
přednáška

NEMOC JAKO SYMBOL
Mgr. Renáta Cholevíková
www.rencacholevikova.cz
rezervace: rcslune@seznam.cz
vstupné 50,- Kč
18
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Očkování proti chřipce
Oznamujeme svým pacientům, že od poloviny září 2016 zahajujeme očkování proti
sezonní chřipce za stejných podmínek jako vloni. Všichni pacienti nad 65 let věku mají
očkování zdarma. Pacienti mladší 65 let, kteří se léčí pro diabetes, onemocnění srdce,
hypertenzi, onemocnění plic, jater a ledvin a jiná závažná onemocnění, mají očkování
rovněž zdarma. Zbývající pacienti budou naočkováni za úhradu 300 Kč, obdrží potvrzení o zaplacení, se kterým mohou jít na pobočku své zdravotní pojišťovny, kde jim dle
podmínek jednotlivých pojišťoven bude úhrada proplacena. Některé pojišťovny hradí
očkování plně, některé hradí pouze očkovací látku a některé na očkování nepřispívají
vůbec. Očkování považuji za velmi prospěšné, o čemž svědčí situace z loňského roku,
kdy nemocnost byla díky vašemu kladnému přístupu velmi nízká.
MUDr. Stanislav Kurejko

Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči, milí farníci,
prázdninové měsíce jsou v naší kelečské farnosti tradičně zahájeny oslavou svatých
Cyrila a Metoděje, patronů filiálního kostela v Kladerubech, které slavíme 5. července.
Jen o dvanáct dní později jsme si letos připomněli v Němeticích 45. výročí dokončení a
posvěcení kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. Tutéž třetí červencovou neděli
byla poutní slavnost také u kapličky svaté Anny „Na hůrce“ ve Lhotě u Kelče.
Největší červencová sláva tohoto Svatého roku Božího milosrdenství čekala však
nejen naši farnost, ale katolickou církev na celém světě, až v posledních deseti červencových dnech. Papež František vyzval k uspořádání Světového dne mládeže polské
město Krakov, spojené s působením svatého papeže Jana Pavla II. a sestry Faustyny
Kowalské, nazývané též „apoštolka Božího milosrdenství“.
Výprava z naší farnosti vyjela ve středu 20.7. do Olomouce, odkud jsme po úvodní
mši svaté sloužené otcem arcibiskupem Janem Graubnerem pokračovali autobusem
do polské farnosti Krapkowice – Otmet v Opolské diecézi. Kelečští zabrali asi třetinu
autobusu, ve kterém s námi jeli ještě mladí z Valašského Meziříčí, Valašské Bystřice,
Lešné, Olomouce a Tovačova. Přijetí ve farnosti bylo vřelé, starali se o nás kněží, hostitelské rodiny i mládež farnosti.
Po pětidenním pobytu jsme vlakem v pondělí v poledne zamířili do Krakova, historického centra regionu Malopolsko, který je pro Poláky kolébkou kultury a státnosti.
Centrem dění pro asi šest tisíc českých účastníků byl areál cisterciáckého opatství Mogyla, kde stálo vedle basiliky vybudované pódium, na kterém od pondělního večera do
sobotního rána probíhal český národní program. Denně byla příležitost k účasti na mši
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svaté a čeští a moravští biskupové
se střídali ve vyučování, odpoledne
zájemci navštěvovali mezinárodní
program v parku Blonia na břehu
Visly.
Vrcholem pouti byla sobotní
večerní modlitba s papežem Františkem a nedělní dopolední bohoslužba. Konala se na speciálně
vytyčeném „Poli milosrdenství“,
kam se podle seriózních odhadů přišlo s papežem modlit na 1,6 milionu poutníků.
Papež František nechal mnohdy mluvit a svědčit samotné mladé lidi. Vyzýval mládež,
ať opustí „kulturu divanu“ a hledí „zanechat stopu“ skrze život modlitby, práce a oběti.
Na začátku srpna, jen týden po svém příjezdu, zúročilo nadšení ze světového setkání mládeže několik z organizátorů příměstského tábora na faře v Kelči, který se nesl ve
znamení příběhu biblického Jonáše. V polovině druhého prázdninového měsíce přijeli
z Holešova účastníci Letní školy barokní hudby, aby pod vedením dirigenta Romana
Válka zahráli a zazpívali Janovy pašije a připravili nám tak nádherný hudební zážitek. V
pátek 19. srpna se jedenáct poutníků vypravilo z Kelče pěšky na Svatý Hostýn a s těmi,
kdo přijeli auty a na kole, jsme při mši svaté děkovali za sebe i sobě blízké, za život v
bezpečí a naději ve spásu.
Předposlední srpnový víkend byl ve farnosti ve znamení oslav u kaplí zasvěcených
Panně Marii Bolestné: v Dolních Těšicích jsme v sobotu 20.8. užili teplé a slunečné
počasí, to v Komárovicích bylo v neděli 21. deštivo a chladno. Děkuji ze srdce členům
sdružení dobrovolných hasičů, kteří připravili prostor v hasičské zbrojnici čistý a vyzdobený.
Do prvních dnů nového školního roku a do závěru Svatého roku Božího milosrdenství všem čtenářům přeji radost, lásku a pokoj!
o. Jan Bleša, farář

INZERCE

Pavel Marejka
práce ve výškách, ořezy stromů
tel.: 775 039 218
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SKLENÁŘSTVÍ - RÁMOVÁNÍ
Hranická 321, Valašské Meziříčí * tel.: 573 034 031
736 438 026 * 739 614 138
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz * www.sklenarstvi.tym.cz
NABÍZÍME VEŠKERÉ SLUŽBY SPOJENÉ
SE SKLENÁŘSTVÍM A RÁMOVÁNÍM::
•
•
•
•
•
•
•
•

ZRCADLA X VITRÁŽE
SKLA – bezpečnostní, kalená
RÁMOVÁNÍ – clip rámy
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – kalené, bezpečnostní, s kováním
KUCH. SKLENĚNÉ OBKLADY - výběr z mnoha barev
DODÁVKY DO VĚTŠÍCH KOMPLEXŮ – zrcadla, bezp. skla, výlohy
AKVÁRIA, TERÁRIA
LEPENÍ bezpečnostních a reflexních fólií
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Servis PC, notebooků,
tabletů a smartphone
EET instalace a servis
certifikovaný manažer Dotykačka s.r.o.

www.vt24.eu
mobil: +420 725 993 844
e-mail: info@vt24.eu

Společenská rubrika

Jubilanti

Narození

Ingrid Sokolová
Jiří Pavlů
Ludmila Miškaříková
Anna Sabolová
Josef Valuch
Emilie Buberníková
Ludmila Mašlaňová
Leopold Balcar
Marie Plesníková
Marie Masaříková
Marie Porazilová
Josef Pavelčík
Marie Škařupová
Ludmila Vinklarová
Antonín Prokeš
Marie Kunovská
Marie Zimáková
Josef Stryk
Zdeněk Orel
Marie Chvatíková

Zuzana Kovalčíková
Daniel Josef Ševčík
Jasmína Srkalová
Adam Zámorský
Kristián Marafko
Veronika Vykopalová

Němetice
Kelč
Kelč
Babice
Kelč
Kelč

Úmrtí
Jarmila Staňková
Františka Masaříková
Miroslav Pavlů
Blažena Palatová
Vlček Stanislav
Ondřej Fait
Marie Mašlaňová

55 let
98 let
88 let
89 let
74 let
66 let
83 let

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Lhota

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj 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 Schillingová Anna, 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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