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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 57. zasedání Rady města Kelč dne 17.5.2017.
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.3.2017 dle předložené
zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 – rozpočtové opatření č. 2/2017 dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Zřízení sjezdu na MK a kanalizační přípojka pro RD č.p. 363 v Kelči“ na pozemcích p.č. 41/7 a 41/1 v k.ú. Kelč-Nové
Město se stavebníky T.R. a M. S. Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Rozšíření zpevněné plochy pro
přístup k RD č.p. 487“ na pozemku p.č. 2039/3 a 2051/2 v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníkem J. H., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd pro novostavbu RD, p.č.
314/86“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníky Ing. P. M., Kladeruby a Bc. V. M. , Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Plánovací smlouvu na vybudování inž. sítí k pozemku p.č. 314/86 v lokalitě „Bystřická“ se stavebníky Ing. P. M., Kladeruby a Bc. V. M., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje „Dopravně provozní řád jednotek Sboru dobrovolných hasičů“, kterým
se stanovují podmínky pro zabezpečení provozuschopnosti, provozování a údržby silničních motorových vozidel jednotek SDH.
Rada schvaluje „Provozní řád stánkového prodeje akce Kelečské slavnosti“, kterým se
stanovují podmínky a cena pronájmu prodejních míst stánkového prodeje.
Rada schvaluje bezplatný pronájem sportovního areálu u ZŠ Kelč Tělovýchovné jednotě Kelč, z.s., Kelč 592 na uspořádání tenisového turnaje dne 3.6.2017.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 na akci Lokalita pro zástavbu rodinných domů Kelč – Bystřická“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby VACULA
silniční, s.r.o., Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 na akci „Stavební úpravy místní komunikace Sázany v Kelči a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Zpevněné plochy – oprava
– Chodník u KD, Parkoviště u KD“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936.
Rada provedla výběr uchazečů na pracovní pozici správce kulturního a hasičského
domu v Kelči a vyhodnotila jako 1. v pořadí p. Břetislava Vlčka, Kelč 568.
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USNESENÍ z 58. zasedání Rady města Kelč dne 5.6.2017.
•

•

Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Prodloužení STL plynovodu a vysazení STL plynovodní přípojky“ na pozemku p.č. 314/92 v k.ú. Kelč-Staré
Město mezi Městem Kelč (stavebník) a manžely J. a V. M., Kelč (vlastníci pozemku) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči spolku
Sdružení rodičů při Základní škole Kelč na akci „Závěrečné taneční žáků 9. tříd
ZŠ“ dne 9.6.2017.Rada schvaluje nabídku ETEM ENERGO s.r.o., Skalní 1088,
753 01 Hranice na zpracování pasportu veřejného osvětlení v Kelči a místních
částech a pověřuje starostu objednáním této zakázky.

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 31.5.2017.
•
•
•
•

•

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva a rady.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.3.2017 dle
předložené hodnotící zprávy.
Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2017 –
rozpočtové opatření č. 2/2017.
Zastupitelstvo deleguje starostu Ing. Karla Davida, jako zástupce města Kelč na
řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická
1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652, která se koná dne 1.6.2017 ve Vsetíně, Muzeum
regionu Valašsko, Horní náměstí 2. Náhradníkem určuje Ing. Jaroslava Orla, místostarostu města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci dokončené
akce „Stavba chodníku podél silnice III/4395 v obci Němetice“ mezi městem Kelč
a Zlínským krajem formou vzájemného bezúplatného převodu těchto pozemků
v k.ú. Němetice:
a) darování pozemků města Kelč parc.č. 558/1 ostatní plocha, silnice o výměře
925 m2 a parc.č. 731/8 ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2 do vlastnictví
Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 76190 Zlín, IČ: 70891320,
b) darování části pozemku Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 76190
Zlín, IČ: 7089132 parc.č. 675/1 ostatní plocha, silnice, o výměře 1021 m2,
označenou jako díl „a + b“ v geometrickém plánu č. 284-1197/2016 ze dne
14.11.2016, do vlastnictví Města Kelč, Kelč č.p. 5, PSČ 756 43, IČ: 00303925.
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Město Kelč vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

Investiční technik Městského úřadu Kelč
Požadujeme:
- ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření
- orientace v právních předpisech souvisejících s činností
- řidičský průkaz skupiny B
- nástup od 1.10.2017
nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou, platové zařazení dle nařízení vlády č.
564/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 11. platové třídy
Uzávěrka přihlášek je do 14.7.2017.
Více informací k výběrovému řízení najdete na www.kelc.cz (úřední deska),
na úřední desce Městského úřadu Kelč, Kelč 5 a u tajemníka městského úřadu.
Telefon 571 665 910

Svoz odpadů ve městě KELČ
2.pololetí 2017
Směsný komunální odpad
popelnice 110 l, 120 l , 240 l , kontejnery 1100 l,černé pytle
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
Sudý týden : středa - KELČ část města
lichý týden : středa - KELČ část města + místní části
Směsný papír – modré pytle; Nápojový karton – oranžové pytle

14.7.

15.9.

10.11.

Tříděný plasty –žluté pytle

12.7.

9.8.

13.9.

11.10.

8.11.

Tříděné sklo - zelené , bílé pytle

29.9

15.12.
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Sběrný dvůr bude uzavřen:
15. července 2017

Městská knihovna bude uzavřena:
3. - 10. 7. 2017
31. 7. – 11. 8. 2017

MUDr. Stanislav Kurejko
ordinační hodiny v době prázdnin
3.7.2017 – 19.8.2017
Pondělí 7:00 – 9:00 Loučka
10:00 – 12:00 Kelč
Úterý 7:00 – 12:00 Kelč
Středa 7:00 – 12:00 Branky
Čtvrtek 7:00 – 12:00 Kelč
Pátek
7:00 – 12:00 Loučka

Telefonní čísla:
Kelč
571 641 555
Loučka
571 640 128
Branky
571 637 022
Přejeme všem příjemné prožití dovolených
a prázdnin.
KaGAN MEDICINE s.r.o.,
MUDr. Stanislav Kurejko

Město Kelč obdrželo z Ministerstva vnitra dotaci za rok
2016 ve výši 439.598,50 Kč na dopravní automobil pro SDH
Komárovice.
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Vytrvalý a hustý déšť přerušil volbu SEDMIKRÁSKY
V Kelči se v neděli 4. června měla volit nejšikovnější dívenka z Kelče a okolí a měl jí být
udělen titul SEDMIKRÁSKA KELČ.
Přesto, že se sešla odborná porota ve složení vzácných dam: paní Bc Martiny Schybolové,
DiS – referentky MěÚ, paní Mileny Chvatíkové – referentky MěÚ, paní Hanky Stromšíkové – učitelky OU Kelč a paní Mgr. Anny Fejové, učitelky a odborného pedagoga
SVP Tršice, které měly hodnotit dívenky: Nikolku Krutílkovou a Markétku Vozákovou
z Němetic, Viktorku Jandovou a Adélku Hložkovou ze Skaličky, Natálku Volrábovou ze
Mštěnovic, Kateřinku Střítežskou, Terezku Netíkovou, Aničku Oravovou, Beatku Baďuříkovou a Barborku Vlčkovou z Kelče, tak to všechno dopadlo jinak…
Těžké dešťové mraky, ze kterých se lil vytrvalý déšť, překazily tuto tradiční soutěž.
V programu, stačily vystoupit jenom odvážné děti z MŠ Kelč, které se nezalekly deště.
Ostatní vystupující, RUTY –ŠUTY a Pastelky, už vystupovat nemohli.
Dívenky ale o své odměny, které věnovali: MěÚ KELČ, STACIONÁŘ ANDĚL, P. JIŘÍČEK- ZAHRADNICTVÍ, P. VACULA, ONDRUŠEK, DROGERIE TETA, ZDRAVÁ
VÝŽIVA VM, MLÉKÁRNA VM, MLÉKÁRNA BYSTŘICE, STYL VM a CUKRÁRNA
SALLY, nepřišly.
Rádi bychom také poděkovali ostatním sponzorům, kteří sice počasí neovlivnili, ale
přesto pomohli:
Z KELČE:

P. SMAHEL, P. STŘÍTEŽSKÝ, P. MAŠLAŇ, LÉKÁRNA AGEL,

Z VALMEZU:

MP KRÁSNO, P. KUBĚJA, P. JELÍNEK, P. LUKÁŠ, P. MATYSKA,
P. ING. VOLF, KERAMIKA

ZE SKALIČKY:

HASIČI, AGRO - SKALIČKA

Z NĚMETIC:

P. VAŠÍČEK, FARMA NĚMETICE

ZE ZUBŘÍ:

P. ŠUPLER

ZE VŠECHOVIC:PÍ HUŇKOVÁ
Z LEŠNÉ:

PÍ HAUSEROVÁ

Z HRANIC:

P. SKÁLA, fi SCHÄEFER, fi TONDACH, fi CIDEMAT

A ještě jedno poděkování: Chtěly bychom poděkovat paní Dance Ovčačíkové a VŠEM
OSTATNÍM, KTEŘÍ NÁM OBĚTAVĚ POMÁHALI.
Anna Hlavicová a Marta Leinertová
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Výstava psů v areálu u Kulturního domu v Kelči
5. 7. 2017
klubová výstava všech retrieveru
a 6. 7. 2017
výstava všech plemen psů
• rozhodčí z Irska a Norska
• vystavovatelé ze 7 zemí ( ČR, Litva, Rusko, Srbsko, Slovensko, Polsko, Rakousko)
• bohatá tombola
• výborné jídlo
Srdečně zveme a na všechny se moc těšíme!
více info na webu: http://vystava-morava.webnode.cz/
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Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2017
MěÚ Kelč pořádá autobusový zájezd na
Letní shakespearovské slavnosti v Ostravěna představení

Komedie omylů
pondělí 17. července 2017
Začátek představení je ve 20:30 hodin.
Odjezd autobusu v 18:30 z autobusového nádraží v Kelči.
Celková cena zájezdu je 650,- Kč (400,- Kč vstupenka + 250,- doprava).
Závazné přihlášky a platba u paní Schybolovéa u paní Pitrunové v knihovně.
Komedie omylů je ranou Shakespearovou hrou s nevšedním humorem a strhujícím tempem, díky kterému si získává přízeň diváků a vyvolává salvy smíchu
již po několik staletí. Fraška o dvou sourozeneckých dvojicích – dvojčatech obsahuje shakespearovskou typickou, do detailů propracovanou hru s protiklady
a paradoxy. Nechybí v ní dramatikova brilantní úvaha o vztazích muže a ženy,
o významu jejich lásky, úcty a vzájemném prolínání jejich bytostí.

Letní škola barokní hudby Holešov
je typem workshopu, který je zaměřen na provádění vokálně instrumentálních děl starších
slohových období, zejména baroka, ve stylu poučené interpretace staré hudby. Praktická výuka
je rozšířena o řadu přednášek a podnětných rozhovorů o lidech a s lidmi pohybujícími se v oblasti staré hudby a její poučené interpretace. Vyučují se všechny umělecké kategorie podílející
se na realizaci děl (sbor, sóla, ansámbly, varhanní pozitiv, cembalo, generál bas, housle, viola,
violoncello, fagot, flétna a další, letos také nově barokní trombon – sackbut, bicí nástroje a viola
da gamba ) pod vedením mezinárodního týmu lektorů.
Komorní a kantátové koncerty 2017:
• pátek 4. 8. 2017, 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov
• neděle 6. 8. 2017, 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
• pondělí 7. 8. 2017, 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál,
• úterý 8. 8. 2017, 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
• středa 9. 8. 2017, 20:00 – 2. Studentský koncert – S tancem a vínem, Zámek Holešov
• pátek 11. 8. 2017, 19:00 – Závěrečný koncert, Zámek Holešov
• sobota 12. 8. 2017, 19:00 – Závěrečný koncert, Bazilika na sv. Hostýně
• neděle 13. 8. 2017, 15:00 – Závěrečný koncert, Kostel sv. Petra a Pavla Kelč
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Program závěrečných koncertů:
• výkony vítězů interpretační soutěže
Heinrich Schütz:
• Magnificat | SWV 468
• Historia Der Geburt Jesu Christi | SWV 435
• Warum toben die Heiden | SWV 38
Předprodej vstupenek od 1. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, 573 395 344 nebo Ticketportal pro koncerty v Kelči a na Hostýně. Prodej také na místě
hodinu před koncertem.
(zdroj:www.baroknihudba.cz)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Recitační soutěž
Recitační soutěže se letos konala 24. května v sále Kulturního domu v Kelči. Celkem
49 žáků 1. a 2. stupně vystoupilo s básničkou na pódiu sálu a předvedlo před porotou
složenou ze žáků jednotlivých tříd a před vyučujícími své výkony. Velkou změnou oproti
minulým letům bylo to, že děti recitovaly na mikrofon a vše bylo perfektně ozvučené novou aparaturou, kterou škola zakoupila. Další novinkou bylo vystoupení školního sboru,
který vedou paní učitelky Jarmila Žalmánková a Klára Bocková, s operetkou – muzikálem autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře O dvanácti měsíčkách. Asi 25 minut
trvající vystoupení s melodickými písničkami, hezkými texty, kostýmy a kulisami (autorem je pan Vladimír Žalmánek) bylo krásným a nečekaným zážitkem pro děti i dospělé,
všechny vystoupení nadchlo a potěšilo. Stejně tomu bylo i odpoledne, kdy od 16.00 hodin pro rodiče a přátele školy vystoupili v sále kulturního domu vítězové jednotlivých
kategorií a opět děti školního sboru, navíc pak ještě čtyři flétnistky z kroužku paní učitelky Ivety Stržínkové. Bylo to velmi příjemné a milé setkání, ze kterého jsme odcházeli
povznesené náladě.
výsledky:
0. kategorie
1. Zlata Rýcová
2. Barbora Tomášková
3. Tomáš Kotrady

2. kategorie – 4. – 5. třída
1. Vojtěch Rýc
2. Ondřej Pitrun
3. Jan Buberník

1. kategorie – 2. a 3. třída
1. Tereza Drechslerová
2. Antonín Richter
3. Marie Kašubová

3. kategorie – 6. – 7. třída
1. Kristýna Vozáková
2. Teresa Anna Kubieńová
3. Tereza Richterová
10

4. kategorie – 8. – 9. třída
1. Veronika Vlčková
2. Kristýna Hostašová
3. Erika Macková

červenec - srpen 2017

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Výsledky přijímacího řízení
Žáci 9. ročníku naší školy absolvovali v dubnu přijímací řízení. Součástí tohoto řízení
na všechny maturitní obory byly testy připravené firmou CERMAT. Všichni žáci se dostali
na ten obor, který si vybrali.
Škola:

Obor:

Maturita: Počet:

Gymnázium, Valašské Meziříčí

4 letý studijní obor

ano

2

SPŠ stavební, Valašské Meziříčí

instalatér

ne

2

SPŠ stavební, Valašské Meziříčí

pozemní stavitelství

ano

2

SŠ Kostka, Vsetín

předškolní pedagogika

ano

1

SŠIEŘ, Rožnov pod Radhoštěm

autoelektrikář

ne

1

SŠIEŘ, Rožnov pod Radhoštěm

kadeřnice

ne

1

SOŠ veterinární, Kroměříž

veterinářství

ano

1

ISŠ-COP, Valašské Meziříčí

elektrikář

ne

1

ISŠ-COP, Valašské Meziříčí

kuchař - číšník

ne

2

ISŠ-COP, Valašské Meziříčí

nástrojař

ne

3

SZŠ, Vsetín

zdravotnický asistent

ano

2

SZŠ, Olomouc

zdravotnický asistent

ano

1

SPedŠ, Přerov

předškolní pedagogika

ano

2

SUPŠ, Uherské Hradiště

módní návrhářství

ano

1

OA, Valašské Meziříčí

obchodní akademie

ano

4

SPŠ strojnická, Vsetín

strojírenství

ano

1

K tomuto výsledku vám, chlapci a děvčata, gratuluji. Přeji vám v dalším studiu hodně
úspěchů a doufám, že ve svých oborech uspějete.
Mgr. Pavel Čučka, třídní učitel
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Exkurze do Polské republiky
26. května 2017 jsme podnikli v rámci školního projektu Holocaust s žáky 9. ročníku exkurzi do Muzea holocaustu v Osvětimi a Březince. Využili jsme služeb vzdělávací
agentury Dějepisné PhDr. Pavla Kočího.
V rámci exkurze jsme strávili téměř 3 hodiny v prostorách bývalého koncentračního
tábora Osvětim – Auschwitz, poté jsme ještě navštívili rozsáhlý komplex vyhlazovacího
tábora v Březince – Birkenau.
Odpolední program jsme zaměřili na poznávání středověkého Krakova. Prohlédli jsme
si hradní komplex Wawel, krakovskou katedrálu, řeku Vislu, kostel sv. Ondřeje, Rynek
Glowny, nejstarší tržiště ve střední Evropě Sukienici, Radniční věž, Mariánský chrám
a kostel sv. Vojtěcha.
Při cestě tam i zpět jsme se seznamovali s historií a současností Polské republiky.
Mgr. Pavel Čučka, vedoucí exkurze

Za tajemstvím čisté vody
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2017 soutěž s názvem Za tajemstvím čisté vody pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií (příp. volnočasových institucí). Tématem letošního roku byla „Wastewater – odpadní
voda“. Soutěžilo se ve dvou tematických a věkových kategoriích. I. kategorie: I. stupeň
ZŠ – obrázek (soutěží jednotlivci), II. kategorie: II. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých
gymnázií – stolní hra (soutěží týmy o max. 3 členech).
V úterý 9. května 2017 rozhodla odborná porota složená ze zástupců pořadatele o výsledcích soutěže, do které se zapojilo více než 1000 dětí ze 140 škol z celé České republiky. Porota nejdříve vybrala 85 finalistů (33 obrázků a 52 komiksů).
Práce našeho soutěžního týmu (Anna Hermanová, Kristýna Menšíková a Radka Srkalová z 9. ročníku) postoupila do finále, v něm bohužel místo na stupni vítězů nezískala.
Děkuji děvčatům za náročnou práci navíc a za reprezentaci školy.
Vítězné práce můžete zhlédnout na http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/vyherci-souteze-za-tajemstvim-ciste-vody.html
Mgr. Pavel Čučka, učitel Čj a Vv

Sportovní den
V pondělí 5. června se konal v prostorách fotbalového a asfaltového hřiště u kulturního
domu sportovní den. Byl určen všem žákům školy a také zájemcům z řad veřejnosti.
Prostranství je opravdu dostatečně velké, takže se na něj vešlo celkem 18 stanovišť, ka12
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ždé s jedním vyučujícím, popř. tzv. asistentkami z řad žákyň 9. třídy. Disciplíny byly
rozděleny na tzv. individuální (přeskoky přes švihadlo, skok snožmo do dálky, hod gumákem na dálku, stavění kostek na sebe, kroužení kruhem kolem těla, házení vlaštovek
na dálku), dále na tzv. soutěže jeden proti jednomu (běh na chůdách, běh se lžící vody
a naplnění nádobky vodou, zavazování šňůrek, souboj na kladině a lov rybiček) a nakonec to byly disciplíny dovednostní – trefit se do terče, který byl na vzdálenost 11 m
umístěn ve fotbalové brance, běh s pasažérem na trakaři, běh ve dvojici s pouty na rukou
apod. Ihned po zahájení se děti rozběhly k jednotlivým stanovištím a pak dopoledne
velmi hladce a v poklidu plynulo, aniž by nastaly nějaké organizační či jiné komplikace.
Někteří vyzkoušeli všechny disciplíny, jiní si vybírali a opakovaně zlepšovali své výkony
jen v konkrétní činnosti.
Za zdárný průběh celého dopoledne patří dík Mgr. Pavlu Faltýnkovi, který se letos opět
organizace celoškolní akce ujal, a také všem členům pedagogického sboru, kteří pomáhali dětem na stanovištích, a také velmi děkujeme Sdružení rodičů, které částkou 10.000
Kč přispělo na nákup odměn pro žáky.

Hasík pro druháky – závěrečné setkání
Poslední, praktická část preventivního programu Hasík probíhala přímo v areálu hasičské
stanice ve Valašském Meziříčí. Ve čtvrtek 1. června nás přivítali profesionální hasiči a vše
mohlo začít. Nejdříve nás seznámili s vozovým parkem a garážemi pro hasičská auta, následovalo povídání o tom, co se děje, když je vyhlášen poplach a s ukázkou sjíždění po tyči.
Všichni měli možnost nastoupit do hasičského auta a s komentářem si prohlédnou jeho
celkové vybavení (kabina i všechny úložné prostory auta), každý si vyzkoušel hasičskou
přilbu, osahal si předměty potřebné při zásahu v mimořádných situacích. Žákům bylo vysvětleno k čemu a jak se jednotlivé předměty používají. Celé povídání bylo velmi poučné
a podnětné, děti získaly množství důležitých informací, které je dobré vědět. Hasičům
děkujeme.

Habsburská Vídeň
Dne 25.5. se třídy 8.A a 8.B sešly v 5.15 hodin před budovou školy. Do autobusu jsme
nastupovali s tím, že nás nic nepřekvapí (maximálně pan Kočí). Ale žáci Loučky to dokázali. Čekala nás asi čtyřhodinová cesta do Vídně. Naše první zastávka byla na benzinové
stanici u Mikulova. Po půlhodinové přestávce jsme pokračovali v jízdě. Když jsme po
dlouhé komentované cestě dorazili do hlavního rakouského města, naší první zastávkou
byl Schönbrunn, kde jsme strávili zhruba dvě hodiny. Potom nás čekaly další krásy Vídně.
Viděli jsme sídlo současného rakouského prezidenta, budovu parlamentu, nechyběly ani
13
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památníky významných osobností, např. Marie Terezie nebo Alžběty Bavorské. Pak nás
čekala nejzábavnější část dne – zábavní park Prater. Pan Kočí nás všechny zklamal, když
řekl, že máme pouze hodinu a půl individuálního volna. I tak jsme si to všichni i přes
nepříjemné podmínky užili. Plní nadšení, ale i smutku z brzkého odjezdu ze zábavního parku jsme vyrazili na zpáteční cestu. Do Kelče jsme dorazili kolem deváté hodiny
večerní. Děkujeme paní učitelce Daniele Třetinové a Marcele Vozákové za bezchybnou
organizaci školního výletu. Celoroční čekání se nám vyplatilo.
Katka Hermanová a Agáta Popelková,
účastnice výletu do Vídně

Třeťáci už ví, co je to Zdravá 5
V pátek 2. 6. 2017 navštívila paní Lucie Zaorálková, lektorka programu Zdravá 5, naše
třeťáky. Velmi vtipnou, zábavnou a hlavně poučnou formou dětem vysvětlovala zásady
správné výživy. Zdravá 5 je celorepublikový vzdělávací program určený pro základní
i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl a především na zdravé stravování. Po
celou dobu jsou děti motivovány k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich
přirozené implementaci do životního stylu. Celý vzdělávací program byl zdarma. Děkujeme za velmi vstřícné, milé, odborné a profesionální jednání a budeme se těšit opět
někdy na shledanou.
Přejeme všem hezké léto a příjemně strávené letní dny!
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

Zprávičky z družiny
Školní rok skončil
a my jsme si celý červen s dětmi užívali
pobyt venku. Na konci května se s námi
rozloučily praktikantky Saša a Peťka ze
střední pedagogické
školy v Přerově, které
v družině absolvovaly
3 týdny praxe. 8. června nás uvítali pracovníci Kelečska a.s.
14
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Prohlídka začala u malých telátek, prošli jsme si dojírnu a tanky na uskladnění mléka. Děti
byly zvídavé a ptaly se na spoustu zajímavých věcí. Na závěr si prohlídly nový kombajn –
zájem byl ze strany chlapců i dívek. Na závěr jsme obdrželi sladkou odměnu.
V polovině června jsme dětem přichystali odpoledne a spaní v družině. Děti se sešly
kolem 17. hodiny u zadního vchodu. Všichni dopředu věděli barvu svého družstva, a tak
si donesli i trika v těchto barvách. Na děti čekaly připravené soutěže v areálu parku
i multifunkčního hřiště. V podvečer jsme si všichni společně opekli špekáčky na ohništi
u školy.
Večer nás čekala stezka odvahy v budově školy a na zahradě. Děti se na ni moc těšily.
I přesto byla v některých jen malá dušička a pro jistotu chodily ve dvojicích. Spaní jsme
si nachystali v tělocvičně a lehce po půlnoci spali všichni jako miminka.
Ráno jsme dětem nachystaly na snídani perník, který nám upekly paní kuchařky, buchty
od jedné maminky a nakrájely jablka. Po jídle nás čekalo vyhlášení výsledků a předání
diplomů za absolvování stezky odvahy. Všechny děti dostaly malou drobnost a obrovskou pochvalu.
Ve středu 21. června jsme navštívili areál parku OU Kelč, kde si děti prohlédly nově
otevřenou naučnou stezku a zkontrolovaly sovy, které jsme vyráběli předchozí měsíc
v zahradnických dílnách.

15
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Všem dětem i rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme krásné léto a spoustu pěkných
zážitků o prázdninách. Budeme se těšit na další školní rok.
Dana Šatranová, Dobromila Kutálková, Patricie Volková
(vychovatelky ŠD a ŠK)

SPORT

Jiří Janošek
Vážení sportovní přátelé,
již delší dobu jsem se neozval, tak teď bych to chtěl napravit a přiblížit vám svou přípravu pro tento rok. Neozýval jsem se z důvodu maturitní zkoušky, kdy jsem mezi tréninky
skákal k učení a zase zpět k tréninkům a bylo to opravdu náročné. Maturitní zkoušku
mám hotovou kromě didaktických testů, ty mne čekají v září. Jsem rád, že už mám to
nejhorší za sebou a můžu se teď plně připravovat na závody.
Dne 10. – 11. 6. se konaly domácí závody v Brně. Tyto závody jsme pořádali my, Dukla
Brno, a tento rok se zde sešla největší konkurence. Počasí bylo krásné a to přivítalo
spousty diváku. Dukla Brno zde slavila 60 let od svého založení. V sobotu jsme absolvovali sprint, v kvalifikaci na 200m jsem zajel čas 11.00s, což určitě nepatří k mému osobnímu rekordu a rád bych na tento kvalifikační čas zapomněl. Nutno říci, že jsme stále
v tréninkovém cyklu a tvrdá příprava mohla tyto závody narušit. Zatím se nic neděje,
16
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protože naše příprava vrcholí až za měsíc na mistrovství Evropy, tak jsem rád, že jsem
takhle brzo dostal odezvu z tréninku, jak pořádně na mne působí. Mé celkové umístění
ve sprintu bylo na 23. místě.
Druhý den byl na programu keirin, cítil jsem se mnohem lépe než předchozí den, avšak
přes silnou konkurenci se mi nepodařilo postoupit do semifinále. Chci jen podoktnout,
že na startu v Brně startovaly hvězdy, které startují na světových pohárech. Tyto závody
určitě nehodnotím kladně. Po dlouhé době, kdy jsem studoval a prakticky jsem kolo odbýval, vůbec jsem nezávodil. Teď se do toho dostávám zpět. Každá zkušenost se počítá.
Také je velice důležité odpočívat. Za necelý měsíc mne čeká mistrovství Evropy do 23let.
Budu vás nadále informovat o své přípravě. Další závody mám v německém Cottbusu.
Držte palce.
Se sportovním pozdravem
Janošek Jiří
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 4.6.2017 opět pokračovala ,,Kelečská střelecká liga „ druhým kolem soutěže SP 30+30
(střelba z pistole) jednotlivců, kterého se zúčastnilo celkem 17 střelců, z toho 4 z domácího
SSK.
Výsledky 2. kola:
1. Jiří Kunetek(SSK Lešná) s nástřelem 565 bodů (z 600 možných)
2. Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 543 bodů
3. Pavel Kadlček (SSK Buchlovice) s nástřelem 539 bodů
Ve dnech 26.5 – 28.5.2017 se opět po roce zúčastnilo čtyřčlenné družstvo SSK Kelč ve složení M. Marejka, Mgr. R. Nepustil, J. Němec a Ing. L. Trčka 11. Mezinárodního střeleckého
víceboje o pohár Ministra národní obrany Polska - ,,Wesola 2017“ ve Varšavě. Víceboje se
zúčastnilo celkem 78 čtyřčlenných družstev z Polska a z ostatních zemí Evropy. Soutěžilo se
tradičně v deseti disciplínách – od hodu granátem na cíl, přes střelbu z pistolí, malorážek,
samopalů, brokovnic až po střelbu z lehkého kulometu. V letošním roce oproti minulosti
nahradila dynamickou střelbu z brokovnice, ve které naše družstvo v minulém roce obsadilo celkově 3. místo, disciplína biatlon – střelba z malorážkové pušky na biatlonové terče.
Celkový bodový zisk družstva byl součtem dosažených bodů všech členů družstva ze všech
disciplín. Ve velmi silné konkurenci se umístilo naše družstvo uprostřed startovního pole.
V soutěži jednotlivců se umístil jako nejlepší z našeho družstva M. Marejka, a to na pěkném
65. místě z 312 střelců. Dobrý výkon našeho družstva podtrhly dílčí úspěchy v disciplíně
biatlon – celkové 3. místo a v disciplíně střelba z lehkého kulometu na panáky – celkové
2. místo ze zahraničních družstev.
Poděkování za propagaci a reprezentaci našeho střeleckého sportu ve světě patří nejen zúčastněným členům SSK, ale i vedení klubu za finanční
příspěvek na uhrazení nákladů závodu.
Třetí kolo ,,Kelečské střelecké ligy“ – Cena Kelče se uskuteční v neděli dne 2.7.2017. 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)

POZVÁNKA SDH BABICE
Sbor dobrovolných hasičů Babice pořádá pohárovou soutěž v požárním útoku, která je zařazena do seriálu závodů Extraligy ČR a VC OSH Přerov. Soutěž
se koná v sobotu 1.července.2017 na hasičském cvičišti v Babicích. Začátek je
v 11,00 hod.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči z Babic
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K3
2. ročník KELEČSKÉHO TERÉNNÍHO TRIATLONU
26. srpna 2017 – rybník Chmelník
Triatlon K3 je určen pro děti, dospělé, sportovce a všechny nadšence, kteří mají rádi
pohyb.
Sport trasa A - PLAVÁNÍ 800 m - KOLO 23 km - BĚH 5,7 km
Hobby trasa B - PLAVÁNÍ 300 m - KOLO 23 km - BĚH 3 km
Dětské závody od dvou let.
PREZENTACE
Sobota 26. 8. 2017 na rybníku Chmelník
• Děti 8 - 9 hodin
• Dospělí 9 - 12 hodin
START a CÍL
Rybník Chmelník
• Děti- start závodů předběžně v 9:30 hodin
• Dospělí - start závodu předběžně v 12:30 hodin
DATUM REGISTRACE
Registrace online pro jednotlivce do 19.8.2017
• Registrace online pro štafetu do 19.8.2017
• Platba na účet musí být přijata nejpozději do 23.8.2016.
• Hlavního závodu se může zúčastnit maximálně 170 startovních čísel.
Pokud se startovní listina naplní během on-line registrace, registrace na místě už
nebude možná!
•

•

Vyžeňte lenost a přivítejte pohyb ve svém životě!
PARKOVÁNÍ
Na louce u rybníka Chmelník
DALŠÍ INFORMACE
Cyklistická část se jede z 80% po luční a polní cestě!
Po celou dobu konání akce bude zajištěna reprodukovaná hudba a občerstvení.
Po skončení a vyhlášení výsledků začne zábava.
více na www.metermo.cz nebo www.dtbserie.cz
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Vážení obyvatelé Kelče a okolí kuželkářský oddíl TJ Kelč Vás srdečně zve na

IX. ROČNÍK TURNAJE
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY KELČ,
který je vypsán jak pro registrované i pro Vás neregistrované!
TERMÍN:
HRACÍ DOBA:
DISCIPLÍNA:
STARTOVNÉ:

Středa 23. srpna 201 až neděle 3. září 2017
Pondělí až pátek: začátky vždy v 16:30, 18:00 a 19:30 hod.
Sobota a neděle: 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 hod.
100 HS čtyřčlenná družstva (muži, ženy, smíšené)
100 HS jednotlivci
300 Kč/družstvo, 90 Kč/jednotlivec

PŘIHLÁŠKY: Na e-mail: kuzelnakelc@email.cz nebo pavelka.zamrsky@seznam.cz
Telefonicky: 723 373 024 (Pavelková Monika), 602 575 134 (Pavelka Petr st.)
INFORMACE: Přihlášky můžete zasílat i v průběhu turnaje. Vaše případné dotazy zasílejte na výše uvedené e-mailové adresy. Obsazenost turnaje a průběžné
výsledky naleznete na www.kuzelkykelc.cz.

RŮZNÉ

Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči, milí farníci,
na prahu prázdnin oslavíme patrony naší farnosti sv. Petra a Pavla. Poutní slavnost svatých apoštolů bude letos už v neděli 25. června. Na začátek července jsme kvůli kolizi termínů s děkanátní
poutí za obnovu rodin a za nová duchovní povolání přesunuli naši farní pouť na Svatý Hostýn. V neděli 9.července pojedou jako obvykle tři autobusy z obcí farnosti před osmou hodinou
a všechny tři společně odjedou z autobusového nádraží v Kelči v 8:15 hod. Průvod se sochou Panny Marie půjde od vodní kaple v deset hodin, naše poutní mše sv. v bazilice na Svatém Hostýně
se koná v 10:15 hod. Na programu pouti je dále křížová cesta a účast na svátostném požehnání.
Děkuji ze srdce všem, kteří připravovali a účastnili se akcí farnosti v červnu. Z některých můžete
zhlédnout aspoň ilustrační fotografii: proběhla Noc kostelů, pouť za obnovu rodin a duchovní
povolání, farní dovolená, děkovná pouť poprvé eucharistii přijímajících dětí na Velehrad, slavnost Božího Těla s průvodem, kosení farní zahrady.
Požehnané letní měsíce přeje v modlitbě spojený s vámi
o.Jan Bleša, farář
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Taneční soubor Ruty Šuty Kelč pořádá
Nábor tanečníků
Kdy? Pátek 8. září 2017 od 15:00
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: 731 034 110 – Veronika Hegarová
v.hegarova@seznam.cz
Facebook: Ruty Šuty
Těšíme se na Vaši účast!

30. ročník tradičního derby Plesníci proti zbytku obce
Komárovice
Na sobotu 10. června byl naplánován každoroční tradiční zápas Plesníků proti zbytku
obce Komárovice. Osadní výbor z Komárovic přichystal pro děti DĚTSKÝ DEN, který
se konal před samotným fotbalem. Děti si mohly zastřílet ze vzduchovky, povozit se na
koních, zúčastnit se různých soutěží. Ani letos nechybělo tradiční kolo štěstí.
Kolem 17.00 hodiny se všichni přesunuli na hřiště, kde se odehrál 30. ročník tradičního fotbalového zápasu. Po několika letech se letos podařilo vyhrát zbytku obce neuvěřitelným výsledkem 7:0. Celkové skóre zápasů je 17:13 pro Plesníky. Fotbalové utkání
pískal již tradičně známý žonglér Bursas Charalambos alias Karel Fokos. V plánu bylo
tento ročník trošku odlišit od těch předchozích, když byl tak trošku narozeninový. Od
sobotního rána nám počasí absolutně nepřálo a vypadalo to, že nám zmaří veškeré plány.
Nakonec se na večer počasí umoudřilo a po setmění proběhlo vystoupení ohnivé show
a až do ranních hodin jsme si mohli všichni zatančit se skupinou TAKZATRUP z Kelče.
Hasiči z Komárovic
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Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se
v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité,
aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž
zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti, jak
pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky
úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. „Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně
dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla“, informuje
náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR
je umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné
čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových
domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak
i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se
podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je
v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná
pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové
domy o 4 bytech, ale také na velké panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako
nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu
280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální
rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob

Dřevo na topení
rozvoz do 20 km zdarma
objednávky na tel. 774 728 020 nabo na: vasedrevo@seznam.cz
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UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ
A ZÁMEČNICTVÍ
TOMÁŠ ZIMA
Vyrábíme
b
a restaurujeme klasické i umělecké kovářské výrobky.
Například brány, ploty, zábradlí, nábytek, svítidla a řadu exteriérových
i interiérových doplňků.
Také opravujeme a vyrábíme různé druhy ručního nářadí.
Dále se zabýváme montérskými, svářečskými a zámečnickými pracemi.

TOMÁŠ ZIMA
zimajev@seznam.cz
736215562

BORCI NA LANĚ
VÝŠKOVÉ PRÁCE HOROLEZECKOU TECHNIKOU
Provádíme veškeré práce ve výškách, kde nejde anebo je zbytečné stavět
lešení, či volat plošinu.
Drobné zednické, montážní, zámečnické, lakýrnické práce, instalace,
rekonstrukce, rizikové kácení a prořezy stromu.
Dále opravy, čistění a stříkaní plechových střech vysokotlakými stroji, vysoká kvalita používaných materiálů.
Vice na www.borcinalane.cz
Petr Čech - 605 932 463
Tomáš Zima - 736 215 562

CYKLOSERVIS – Petr David
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 - osobně Kelč č.p. 100
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v Kelči
Eva Gajdošová
Hana Zachová
Alena Číhalová
Ludmila Srkalová
Miroslav Porazil
Jitka Pitrunová
Petr JanošekL’udovít Lakatoš
Václav SrkalaKarel Valuch
Růžena Sofková
Helena Pitrunová
Marta Volková

Eva Vichová
Jaroslav Kuchno
Helena Nová
Ludmila Kunovská
Zdeňka Stříteská
Antonín Mašlaň
Marie Vaculíková
Marie Viznerová
Zdenka Jiříčková
Anna Srkalová

Jubilanti v Němeticích

Jubilanti ve Lhotě

Miroslav Kunovský
Marie Tvrdoňová
Alena Vaculíková
Josef Vozák
Marie Šnejdrlová
Karel Beinstein
Anna Vozáková

Josef Pavelka
Miroslav Orel
Jarmila Radová
Antonín Tajchl
Marie Ovčáčíková

Jubilanti v Babicích
Josef Tomášek

Sňatky
Dagmar Holčíková * Radim Pavelka

Daniela Šimková * Tomáš Schybol

Jaroslava Perutková * Zdeněk Maňas

Narození
Kateřina Gerlová

Kelč

Melissa Gábová

Kelč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Město Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČO:00303925. Číslo registrace MK ČR E 13253. Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 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. Foto: archiv MěÚ Kelč. Sazba a tisk: Tiskárna
Brázda-www.TiskarnaBrazda.cz. Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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Prvopřijímající Velehrad

Farní dovolená

Boží tělo
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