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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
před měsícem jsme oslavili velikonoční svátky, jaro, které bylo mimochodem velmi
krátké, se překlopilo skoro v léto a my jsme již zahájili nebo jsme těsně před zahájením několika staveb a investičních akcí, které již klepou na dveře.
V současnosti nejvíc viditelná a asi nejčastěji probíraná akce je revitalizace zeleně na
obou městských sídlištích, která započala na začátku března. Tento projekt spočívá
v zakládání a regeneraci zeleně, dojde k částečnému odstranění dřevin, ošetření a
výsadbě nových dřevin, včetně následné péče. Bohužel nelze vyhovět všem připomínkám a kritickým ohlasům. Polovina občanů by chtěla kácet minimálně, druhá
polovina by chtěla mít volné travnaté plochy úplně bez stromů. Jedni by chtěli vysazovat spíš jehličnany, jiní listnaté stromy. Část občanů by preferovala maximální
výhled z oken, druhá část by upřednostnila příjemné zastínění. Opravdu nejde vyhovět všem. Co se ale na obou sídlištích výrazně změní a zvětší, jsou bezúdržbové
záhony před jednotlivými bytovými domy a vchody. Tato úprava výrazně zjednoduší
pracovníkům města sečení a letní údržbu zelených ploch. Koncem května bude tato
akce ukončena. Pevně věřím, že příští rok na jaře, až stromy a keře rozkvetou, většina
obyvatel obou sídlišť přijme tuto změnu a bude spokojena.
Další nestavební, i když neméně významnou akcí je obnova polních cest na Strážné.
V zimních měsících byla akce zahájena přípravnými pracemi, kácením náletových
dřevin a keřů. V současnosti práce pokračují výsadbou obou stromořadí, jak u polní
cesty z Kelče, tak kolem polní cesty k vodojemu na Strážném. Koncem června budou
obě cesty připraveny k prvním procházkám a dovedou nás až k památníku nálezu
Kelečského pokladu.
Poslední akcí, která má návaznost na zlepšování životního prostředí a o které bych se
rád zmínil, je výstavba mokřadu v lokalitě „Kopce“. Jak dobře víme, voda v přirozené
krajině výrazně ubývá. Důvodem je jednak plošná regulace vodních toků probíhající
v minulých desetiletích, ale také velký deficit vodních srážek v uplynulých třech letech. Z širšího úhlu pohledu samotný kelečský mokřad problém s vodou v přirozené
krajině nijak razantně nezmění, nicméně i takováto drobná iniciativa přispěje svou
měrou k vylepšení vodních poměrů v krajině a zároveň se vytvoří podmínky pro
výskyt vodních rostlin a živočichů v nových lokalitách.
Všechny výše jmenované akce jsou podpořeny dotací z Operačního programu Životní prostředí. Snad i do budoucna budeme stejně úspěšní v získávání dotací, a to i
z jiných dotačních titulů.
Ing. Karel David,
starosta
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ ze 74. zasedání Rady města Kelč dne 26. 2. 2018
• Rada bere na vědomí uplynutí období šesti let výkonu práce Mgr. Romana Blahy na pracovním místě ředitele Základní školy Kelč, okres Vsetín, IČ: 70238472, ke dni 31.7.2018.
• Rada schvaluje vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy Kelč, okres Vsetín, IČ: 70238472, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
• Rada odvolává Mgr. Romana Blahu z pracovního místa ředitele Základní školy Kelč,
okres Vsetín, IČ: 70238472, ke dni 31. 7. 2018.
• Rada ruší své usnesení č. 622/73 ze dne 29. 1. 2018 v plném rozsahu.
• Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy Kelč, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017 dle předložené hodnotící zprávy o hospodaření ZŠ za rok 2017
a převedení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 2.427,18 Kč do rezervního
fondu školy.
• Rada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kelč, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017 dle předložené hodnotící zprávy o hospodaření MŠ za rok 2017.
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření se sociálním fondem města Kelč za rok
2017 a návrh čerpání sociálního fondu na rok 2018 dle předloženého materiálu.
• Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy
VaK/42/17/43/01321 v rámci stavby „Kelč-výměna výtlačného řadu do VDJ Sázany“
na pozemku p.č. 1321/5 v k.ú. Kelč-Staré Město, specifikované v geometrickém plánu č. 373-26/2011, se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,
Vsetín, PSČ 755 01, IČ: 47674652 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy
VaK/42/17/43/01320 v rámci stavby „Vodovodní přivaděč Kelč“ na pozemku p.č.
483/8 v k.ú. Kelč-Nové Město, specifikované v geometrickém plánu č. 572-276/2014,
se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 01,
IČ: 47674652 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Vjezd, kanalizační a vodovodní
přípojka pro novostavbu RD, p.č. 236/13 a 236/15“ na pozemku p.č. 2031 v k.ú. Kelč-Nové Město pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc.č. 314/101 orná půda o
výměře 76 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město odměřeného z pozemku parc.č. 314/95 geometrickým plánem č. 589-683/2017 ze dne 22. 1. 2018.
• Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 2.500,- Kč společnosti ASTRAS, o.p.s.,
Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž, za poskytování sociálních služeb v azylovém
domu občanu města Kelč v roce 2017 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
• Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního a hasičského domu v Kel4
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či:Honební společenstvo Kelelčsko a Myslivecký spolek Kelečsko – Myslivecké odpoledne 10. 3. 2018, ANDĚL z.s., Kelč 290 – Velikonoční výstavka 3 - 4.3.2018
– HD, ParaAkademie 13. 10. 2018, Vánoční výstavka 24. – 25. 11. 2018, Klub modelářů Kelč, z.s., KIT SHOW KELČ 2018 28. – 29. 4. 2018.
Rada pověřuje starostu přípravou projektové žádosti v rámci dotačního programu
MV ČR pro jednotky SDH obcí v roce 2018 na akci: „Kelč (Lhota) – dopravní automobil“
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na akci – dodávka „Kelč – Dopravní automobil“.
Rada schvaluje výzvu, seznam oslovených uchazečů, zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií na akci „Kelč – Dopravní automobil“.
Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Kelč – Dopravní
automobil“, a to ve složení Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel a Zdeněk Porazil.
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na akci – stavební práce „Stavba chodníku
podél silnice III/4387 v obci Kelč“.
Rada schvaluje výzvu, zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií na akci „Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč“.
Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Stavba chodníku
podél silnice III/4387 v obci Kelč“, a to ve složení Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel
a Zdeněk Porazil.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. smlouvy 8800076497_2/VB
v rámci stavby plynárenského zařízení „STL plynovod a 13 ks přípojek“ na pozemcích p.č. 314/56 a 318 v k.ú. Kelč-Staré Město, specifikovaného v geometrickém plánu č. 570-785/2017, se společností GasNet,s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ: 27295567 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc.č. 888/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Komárovice odměřeného z pozemku parc.č.
888/19 geometrickým plánem č. 153-152/2017 ze dne 12. 2. 2018.
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Spolku přátel hradu
Lukova, 763 17 Lukov č.e. 38 na vydání knihy „Hrady Zlínského kraje“ a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Výstavba víceúčelového
hřiště Komárovice“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným
uchazečem na 1. pořadí, Radek Pajdla, Kelč 549, PSČ 75643, IČ: 68335041.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby H&B
delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661 na akci „Oprava krovu a střechy sýpky v Kelči“ a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
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USNESENÍ z 75. zasedání Rady města Kelč dne 19. 3. 2018
• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace žadatelům na činnost v roce 2018 dle
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.
• Rada bere na vědomí požadavky Osadních výborů Lhota, Komárovice, Babice a
Němetice na rok 2018. Požadavky budou projednány na společných jednáních
rady a osadních výborů.
• Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci - dodávka „Kelč
– dopravní automobil“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč
CARent, a.s., Bělohorská 4317/46, 636 00 Brno - Juliánov, IČ: 63485885. Rada
schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ:
00303925 a CARent, a.s., Bělohorská 4317/46, 636 00 Brno - Juliánov, IČ: 63485885
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Stavba chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha
1, IČ: 03181936. Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem
Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925 a VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00
Praha 1, IČ: 03181936 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
• Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Terénní úpravy parcel
1060/3, 1066, 1375 – výstavba mokřadu“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Libor Štěpán, Kelč 490, 756 43
Kelč, IČ: 69605653.
• Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v části města Kelč v roce 2018“ a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Tomáš Srkala, Kelč 4, 756 43 Kelč, IČ: 76465802.
• Rada schvaluje Nájemní smlouvu č. 2N18/62 na pronájem části pozemku p.č. 236
ostatní plocha o výměře 370 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město od Státního pozemkového
úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění nakládání s odpadem s TS Valašské Meziříčí s.r.o., se sídlem M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno
nad Bečvou, IČ: 26814463 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku smlouvy.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc.č. 314/102 orná půda
o výměře 80 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město odměřeného z pozemků parc.č. 314/97 - díl
„a“ a parc.č. 1313 - díl „b“ geometrickým plánem č. 590-514/2018 ze dne 22. 2. 2018.
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• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemků parc.č. 2023/93 ostatní
plocha o výměře 94 m2 a parc.č. 2144/2 ostatní plocha o výměře 94 m2 oba v k.ú.
Kelč-Staré Město,odměřené z pozemků parc.č. 2023/1 a 2144 geometrickým plánem č. 662-1042/2018 ze dne 1.3.2018.
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 – rozpočtové opatření č. 1/2018 dlepředloženého návrhu.
• Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Vjezd pro novostavbu RD,
p.č. 314/75“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníky dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů městské policie stanovené
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii s Městem Valašské Meziříčí se sídlem
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na akci – dodávka „Pořízení osobního automobilu“. Rada schvaluje výzvu, seznam oslovených uchazečů, zadávací podmínky
včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií na akci „Pořízení osobního
automobilu“.
• Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Pořízení osobního
automobilu“, a to ve složení Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel a Zdeněk Porazil.
Příloha usnesení č. 655/75 ze 75. zasedání Rady města Kelč ze dne 19.3.2018.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních dotací na rok 2018:
• 1. Sociální služby Vsetín, p.o., Záviše Kalandy 1353, Vsetín
37.950,- Kč
• 2. Rušarová Olga, Kelč 513 (tenis)
4.000,- Kč
• 3. Sdružení rodičů při MŠ Kelč, z.s., Kelč 59
14.000,- Kč
• 4. Stříteský Karel, Kelč 509
7.000,- Kč
• 5. Stříteský Petr, Kelč 513
13.000,- Kč
• 6. SH ČMS - SDH Komárovice, Komárovice 37
10.000,- Kč
• 7. Volejbalový klub Kelč, z.s., Kelč 5
20.000,- Kč
• 8. Klub modelářů Kelč, z.s. Kelč 5
7.000,- Kč
• 9. Český svaz chovatelů, ZO Kelč, Rajnochovice 47
10.000,- Kč
• 10. Amatér Komárovice, z.s., Komárovice 47
10.000,- Kč
• 11. Motoclub Kelč, z.s., Kelč 5
30.000,- Kč
• 12. Myslivecký spolek Doubrava, Kladeruby 144
5.000,- Kč
• 13. Český svaz včelařů, z.s., Kelč 5
10.000,- Kč
• 14. Rodinné centrum Slůně Kelč, z.s., Kelč 241
17.000,- Kč
• 15. JUNÁK – Český skaut, středisko Kelč, z.s., Kelč 81
25.000,- Kč
• 16. TOM Myšáci Kelč, z.s., Kelč 214
15.000,- Kč
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USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Kelč dne 22. 3. 2018
• Rada jmenuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Kelč, okres Vsetín,
IČ: 70238472 ve složení:
• předseda: Ing. Karel David
- starosta
• členové: Jaroslav Staša – místostarosta
• Mgr. Olga Vallová – zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje
• Ing. Alice Sekerková – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství
• Mgr. Kateřina Fabíková – zástupce pedagogických pracovníků ZŠ Kelč
• Mgr. Ivo Suchý – zástupce České školní inspekce – Zlínského inspektorátu
• PhDr. Pavla Čučková – zástupce Školské rady ZŠ Kelč

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 22. 3. 2018
• Zastupitelstvo schvaluje vyřazení drobného nehmotného majetku z majetku města
Kelč:
1/ urbanistická studie a architektonický návrh „Bytové domy v Kelči“ z roku
2003,inventární číslo 13, účetní hodnota 82.455,- Kč,
2/ projektová dokumentace na kabelovou televizi z roku 2000,inventární číslo 6,
účetní hodnota 239.500,- Kč
• Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kelč pro rok 2018 níže uvedeným organizacím v uvedené výši a pověřuje
starostu podpisem těchto smluv:
CHARITA Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, IČ: 47997885
120.000,- Kč
Římskokatolická farnost Kelč, Kelč 107, IČ: 47658363
70.000,- Kč
Tělovýchovná jednota Kelč, z.s., Kelč 592, IČ: 64123197
190.000,- Kč
Orel jednota Kelč, Kelč 142
65.000,- Kč
• Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků města Kelč v k.ú. Němetice,
parc.č. 558/1, ostatní plocha, silnice o výměře 925 m2, parc.č. 731/8, ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2 darovací smlouvou do vlastnictví Zlínského kraje, se
sídlem Tř. Tomáše Bati 21, 76190 Zlín, IČ: 70891320 a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku Zlínského kraje v k.ú. Němetice,část 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, darovací
smlouvou do vlastnictví města Kelč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
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• Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 685/10 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 18 m2 v k.ú. Němetice, odměřeného z pozemku p.č. 685/1,
podle geometrického plánu č. 289-460/2017 ze dne 30.11.2017, zhotovitel GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Michna a Ing. Palát, s.r.o., 40. pluku 1351, Valašské Meziříčí, za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 295/29 orná půda o výměře 131
m2 v k.ú. Kelč-Staré Město odměřeného z pozemku p.č. 295/2, podle geometrického plánu č. 575-1126/2017 ze dne 12. 12. 2017, zhotovitel Ing. Libor Michna
– Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí za cenu 150,- Kč/m2 a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje zakoupení části pozemku p.č. 295/3 ovocný sad o výměře
3 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město označené jako díl „a“, podle geometrického plánu
č. 575-1126/2017 ze dne 12. 12. 2017, zhotovitel Ing. Libor Michna – Geodetické
práce, Karafiátova 1306,Valašské Meziříčí za cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. st. 436 zastavěná plocha o výměře 12
m2 v k.ú. Kelč-Staré Město, odměřeného z pozemku p.č. 314/36 v geometrickém
plánu č. 564-160b/2017 ze dne 27.11.2017, zhotovitel AJGEO, s.r.o., 1. máje 1000,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kupujícímu ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, za kupní cenu 4.200,- Kč. K této
ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje darování pozemku p.č. 314/5 orná půda o výměře 298 m2
v k.ú. Kelč-Staré Město odměřeného z pozemku p.č. 314/5 v geometrickém plánu č.
588-1164/2017 ze dne 12. 1. 2018, zhotovitel Ing. Libor Michna – Geodetické práce,
Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
• 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 7. 6. 2018 ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2. Náhradníkem určuje Jaroslava Stašu,
místostarostu města Kelč.
• Zastupitelstvo projednalo žádosti o pořízení změny územního plánu města Kelč a
tyto přijímá k řešení při projednávání změny č. 2 územního plánu.
• Zastupitelstvo projednalo výzvu zastupitelům obcí ČR k doplacení odměn členům
okrskových volebních komisí z rozpočtu obce a tuto odmítá.
• Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 314/101 orná půda o výměře 76 m2
v k.ú. Kelč-Staré Město, odměřeného z pozemku p.č. 314/95, podle geometrického
plánu č. 589-683/2017 ze dne 22. 1. 2018, zhotovitel Ing. Luděk Palát - GEODETICKÉ PRÁCE, Juřinka 147, Valašské Meziříčí za cenu 210,- Kč/m2. K této ceně
bude připočtena daň z přidané hodnoty. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
9
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• Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu kulturních památek
v roce 2018 dle schváleného Programu regenerace Městské památkové zóny Kelč
takto:
Na akci „Obnova fasád a oken, kostel sv. Kateřiny v Kelči – I. část“, vlastník
Římskokatolická farnost Kelč, Kelč č.p. 107, IČ: 47658363:
státní finanční podpora
200.000,- Kč
podíl města Kelč
54.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Sběrný dvůr Kelč

Svoz odpadů v březnu

Sběrný dvůr bude zavřen
ve dnech:
sobota 5. 5. 2018
středa 16. 5. 2018

plasty – 9. 5. 2018
papír – 25. 5. 2018

Výzva majitelům psů
Dovolujeme si upozornit majitele psů na nežádoucí jev, a to volné pobíhání psů na
veřejném prostranství. S pořízením psa souvisí i určité povinnosti a dodržování zákonů a předpisů. Jednou ze základních povinností majitelů je zamezit volnému pohybu psů a dále pak zabránit znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy.
V poslední době stoupl počet psů „na volno“, útěků psů za branku a také svévolného
vypouštění psů do terénu. Je potřeba více dbát na jejich zajištění.
Velký problém je s majiteli psů, kteří vědomě po svých mazlíčcích neuklízí. Vidíme
to denně, kdy majitel nebo držitel psa vede svého miláčka, zkontroluje, zda se „šikovně“ vyprázdnil a vesele si kráčí dál. Je to bezohledné chování a nevhodný příklad
dětem, které pak kopírují chování svých rodičů.
V každém paneláku se během posledních pár let zvýšil počet psů. Představa, že
pouhá polovina z nich má zodpovědné a slušné majitele, je smutná.
Psí exkrementy jsou majitelé povinni odklízet. Na MěÚ jsou ZDARMA k dispozici
sáčky na psí exkrementy, které město nakupuje ze svých zdrojů. Není problém si
sáčky kdykoliv vyzvednout.
Žít v čistém a pěkném prostředí chceme přece všichni, pejskaři i ti ostatní.
(MS)
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Rubrika jubilanti
25.5.2018 vstupuje v platnost obecné nařízení o ochranně osobních údajů, nebo-li GDPR, které ovlivní i některé části našeho měsíčníku. Především se jedná o
„Společenskou rubriku“. Od června budou zveřejňovány jen ty údaje, ke kterým
dostaneme písemný souhlas.
Budeme rozesílat jubilantům formuláře, které bude nutné podepsané vrátit zpět na
MěÚ. Pokud nám formulář nebude vrácen, nemůžeme zveřejnit žádné údaje.
Praxe ukáže, zda mají občané zájem o zveřejňování těchto údajů. Pokud se nám
nevrátí dostatečné množství podepsaných souhlasů, může dojít i k úplnému zrušení
této (podle nás) oblíbené rubriky.

KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Je tady květen, krásný jarní měsíc, který nás inspiruje ke společným hrám v kvetoucí
přírodě. Naší filozofií je „Zdravě žít a žasnout nad velkými i malými zázraky přírody“.
Využíváme v maximální možné míře naši krásnou zahradu. Děti poznávají květiny,
dovádějí na skluzavkách i kopečcích, relaxují v hnízdečkách a tee-pee, hrají na xylofon, staví bábovky i hrady z písku, kreslí na tabule, věnují se bylinkové zahrádce a
projíždí na koloběžkách vrbovým tunelem. Máme opravenou zahradní pergolu, za což
bych chtěla poděkovat žákům a mistrům z OU Kelč, kteří se na této opravě podíleli.
Uvidíme, zda nám vyjde pokračování projektu „Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je
vždy prima“. To bychom vysázeli nové stromy pro zastínění prostor, vytvořili broukoviště, nakoupili krmítka, záhonky pro pěstování zeleniny a třeba také vysadili květnou
louku.
Školní rok nám rychle utíká, nedávno jsme jezdili s dětmi na lyžařský kurz a už je tady
kurz plavání. V Plavecké škole Hranice absolvují předškoláci od 7. května 7 lekcí. Více
dětí vzít nemůžeme, jsme omezeni kapacitou. Dne 18. června pozveme rodiče, aby se
přesvědčili o nových dovednostech svých dětí na závěrečné lekci.
Dne 10. května proběhne „ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ“ v době od 10:00 do 16:00 hodin v budově Mateřské školy Kelč. Rádi přivítáme nejenom děti s rodiči, ale i všechny ostatní
návštěvníky, kteří přijdou na „Den otevřených dveří“.
V týdnu od 14. do 18. května proběhne již tradiční „Barevný týden“ se spoustou her,
v barevném oblečení i s dobrým jídlem, které nám paní kuchařky dle daných barev
připraví.
Na 15. května připravujeme „Odpoledne pro mou maminku“. Děti potěší maminky
nejen básničkou, písničkou, tanečkem, ale i drobným pohoštěním a dárečkem. Děti z
II. třídy dokonce dramatizovanou pohádkou „O Sněhurce“. O týden později nás čeká
téma „Voda, vodička“, vydáme se na delší vycházku k Juhyni, kde budou děti pozorovat
život u vody, poznávat rostliny a živočichy. Na květen máme naplánovanou návštěvu
zahradnictví p. Čecha, opravnu obuvi pana Hýže i exkurzi v Kelečsku a.s., kde se každým rokem chodíme dívat na chov telátek a kraviček. Dne 23. května přijede za dětmi
Divadlo Leonka s pohádkou „Proužek a kroužek“.
30. května odpoledne se mohou všichni těšit na Dětský den, který se za přítomnosti
rodičů uskuteční ve školní zahradě. Milanovy aktivity zabaví nejen malé, ale i ty velké.
Můžeme se těšit na lanové překážky, kroket, obří jengu, střelbu z foukaček, malování
na obličej, letní biatlon, ale třeba i na výrobu koupelové soli. Když nám bude přát
počasí, opečeme si špekáčky na našem ohništi, v opačném případě se přesuneme do
kulturního domu. O tom, co pro naše děti připravujeme na červen, vás budu informovat zase příště.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka mateřské školy
13

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Květen 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Matematické soutěže2017/2018
Matematická soutěž Klokan je soutěží mezinárodní a my ji pro naše žáky organizujeme už
opravdu dlouho. Své matematické schopnosti si v ní mohou vyzkoušet už i druháci. Letos se
jí účastnilo 95 žáků z níže uvedených ročníků.
2. třída
1. Gabriela Indruchová
2. Zlata Rýcová
3. Tomáš Kotrady

6. třída
1. Jan Šatran
2. Lenka Valuchová
3. Josef Pospíšil, Vojtěch Vozák

3. třídy
1. Lukáš Fabík
2. Dominik Valíček
3. Tereza Drechslerová

7. třída
1. Tereza Richterová
2. Vít Chramosta
3. Daniel Kubla, Patrik Mašlaň

4. třídy
1. Kristýna Pajdlová
2. Sabina Vaculová
3. Markéta Vozáková

8. třída
1. Kristýna Vozáková
2. Adéla Strnadlová
3. Teresa Anna Kubieńová, Milan Zdažar

5. třídy
1. Mikuláš Valíček
2. Bedřich Maceček
3. Štěpán Kovář

9. třídy
1. Matěj Chramosta
2. Tereza Jiříčková
3. Markéta Pajdlová

Pythagoriáda má v letošním školním roce tyto úspěšné řešitele:
5. třídy
1. Mikuláš Valíček
2. Adam Heger
3. Johana Hradilová

6. třída
1. Marek Menšík
2. Lenka Valuchová
3. Josef Pospíšil

7. třída
1. Markéta Ševčíková
2. Tereza Richterová
3. Patrik Mašlaň, Šimon Orel

8. třída
1. Pavel Vittek
2. Marie Mašlaňová
3. Milan Zgažar

14

Květen 2018

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Exkurze do ZOO
Dne 9.4.2018 jsme se vypravili do zoologické zahrady ve Zlíně. Sešli jsme se ve vestibulu školy. Doprovázely nás paní učitelka třídní Kateřina Machačová a paní učitelka
Dana Šatranová. Cesta netrvala dlouho a my si zanedlouho kupovali vstupenky do
ZOO. U pavilónu supů jsme měli sraz s průvodkyní. Ta nás provázela částí, kterou
jsme si vybrali, byla to Asie. Po zhruba hodině jsme se rozdělili do skupin po čtyřech.
Každá skupina měla svou složku s mapou a s pracovním listem, na kterém byla napsaná zvířata, která jsme měli hledat. Skupinky se rozutekly do různých koutů zoologické
zahrady a začaly hledat svá zvířata. Když je žáci našli, zapsali si o nich důležité informace. Dopoledne nám velice rychle uteklo. V ZOO se nám líbilo, odjížděli jsme nabití
novými informacemi. Děkujeme paním učitelkám za zprostředkování této akce a také
za hezké zážitky, které jsme si z exkurze odvezli.
Tereza Richterová a Veronika Urbanová,
účastnice exkurze

Týden akcí ke Dni Země
Ke Dni Země, který se slaví od roku 1970 22. dubna, jsme letos pro naše žáky připravili
týdenní cyklus akcí, kterými jsme chtěli dětem připomenout význam čisté a zdravé
přírody, problematiku odpadů, důležité informace o ekologii, dopad činností člověka
na přírodní prostředí, a to nejenom v teoretické rovině, ale také z praktické stránky.
V pondělí žáci určovali různé zvuky přírody a poznávali zvířata a rostliny, v úterý měli
za úkol najít v prostorách školy předměty, které se objevují na tzv. černých skládkách,
ve středu řešili testy a kvízy, ve čtvrtek vyrazily třídy se svými učiteli na trasu po Kelči
a cílem všech byl sběrný dvůr v Kelči a v pátek žáci získávali body při sportovních
aktivitách v tělocvičně školy. Součástí týdne byl také sběr hliníku.
Motivace zvítězit byla velká, protože na vítěze - 4.B z 1. stupně a 9.A z 2. stupně čeká
nejen exkurze do Karolinky, kde se nachází vodárenská nádrž, která slouží jako zásobárna pitné vody až pro 80 tisíc lidí Vsetínska, Vlárska a zčásti i Zlínska, ale také
návštěva pizzerie a občerstvení v podobě italské pochoutky.
Děkujeme panu Luboši Pavelkovi za vstřícnost, ochotu a nápady, když nás provázel
sběrným dvorem, a také pracovnicím Městského úřadu Kelč paní Martině Schybolové
a paní Alžbětě Pitrunové, neboť se postaraly o věcné ceny a dobroty pro žáky.

Divadelní představení v angličtině
Dne 18. dubna se část naší tělocvičny změnila na divadelní sál. Přijelo k nám vzdělávací divadlo AZYZAH THEATRE. První představení Travel Machine, Časostroj viděli
žáci 3. a 4. ročníku, druhé Murder Mystery, Vražedná záhada, žáci 5. a 6. ročníku.
Holky a kluci si vyzkoušeli, jak rozumí anglicky mluvícím hercům, procvičili si zná15
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mé fráze, naučili se i nová slovíčka. Ale hlavně se všichni dobře bavili, zjistili, že se
angličtiny nemusí bát. Postupně byli vtaženi do děje a hledání řešení záhady zmizení
asistentky Kiki. Jako každé dětské představení i to naše mělo veselý průběh a šťastný
konec.
Mgr. Iveta Stržínková

Vedení Základní školy Kelč spolu s pedagogickým sborem
vás srdečně zve na

Přehlídku vítězů recitační soutěže školy,
která se uskuteční ve středu 23. května od 15.30 hodin
v sále Kulturního domu Kelč.
V průběhu odpoledne vystoupí školní pěvecký sbor.
Těšíme se vás!
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Projektové „jaro“ na OU Kelč
„Příspěvek ZK“
Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje
Součástí areálu Odborného učiliště je i památkově chráněný park, jehož dřeviny jsou
již značně znehodnoceny. Protože je revitalizace celého parku finančně velmi náročná, snažíme se pomocí malých projektů postupně provádět některá pěstební opatření
a novou výsadbu. I v tomto kalendářním roce jsme využili možnosti získat finanční
příspěvek Zlínského kraje v rámci podpory ekologických aktivit na náš projekt s názvem „Strom a člověk“. Díky financím získaným přes tento projekt můžeme pokácet
břízy u hřiště, které svým zdravotním stavem ohrožují bezpečnost procházejících, najmout odborníka na zmlazovací a udržovací řezy, vysadit několik nových dřevin a k již
existující naučné stezce vytvořit interaktivní tabuli k určování stromů mimo vegetaci
podle větví a pupenů.
Z pokácených bříz a ořezů stromů získáme dřevěný odpad, který chceme využít k tvořivým aktivitám, a proto jsou součástí projektu i tři tvořivé dílny pro širokou veřejnost.
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První z nich jsme realizovali v pondělí 19. března v zahradnické pracovně OU. Sešla
se zde velmi různorodá skupina, ale všichni s chutí uplatnit svou kreativitu a něco se
přiučit. A protože se blížily velikonoční svátky, byly zhotovené práce většinou spojeny
s touto tématikou. Někdo si vyrobil jen březovou kytku do vázy např. před vchodové
dveře či na stůl, jiný byl tvořivější a pustil se i do dekorace na zavěšení. Na fotografie
se můžete podívat na:
http://oukelc.rajce.idnes.cz/1.Tvoriva_dilna_-_briza/,
http://oukelc.rajce.idnes.cz/1.Tvoriva_dilna_-_briza2/
Další tvořivé dílny pro veřejnost jsou v plánu 15. listopadu k adventní tématice a na
jaře 2019 se vrátíme k využití vrbového proutí. Těšíme se na hojnou účast a další příjemně strávené odpoledne.
Pavla Honešová,
koordinátorka projektu
Tak jako každý rok i v roce 2018 jsme v rámci Minimálního preventivního programu
Odborného učiliště Kelč připravili projekt tentokrát s příznačným názvem „(NE)závislosti“ a požádali o příspěvek Zlínského kraje z programu zaměřeného na prevenci
rizikového chování na jeho realizaci. I v tomto roce byl náš projekt úspěšný a finančně
podpořen!
Projekt „(NE)závislosti“ je zaměřen na volnočasové aktivity žáků. Jeho cílem je ukázat
jim využití volného času jinak než pod vlivem návykových látek a ostatních rizikových
závislostí. V uplynulých měsících již proběhly některé aktivity, např. beseda s EX-Userem abstinujícím uživatelem drog, nebo večery s knihou, kdy jsme s žáky předčítali
vybrané knihy. Další akce se připravují; na duben výroba pískových obrázků, na květen zážitkový program realizovaný společností KAPPA-HELP Přerov na téma ,,Drogy
a jiné závislosti“ a na podzim pak třídenní sportovně-preventivní pobyt pro žáky na
Tesáku. Celý projekt bude ukončen v listopadu akcí ,,Tancem proti drogám“.
Nedílnou součástí projektu je i vzdělávání pedagogických pracovníků k tématu závislosti a pomoci žákovi v rámci školy.
Ing. Hana Tomková,
metodik prevence
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Lyžařský výlet na biski
Dne 21. 3. 2018 vyrazily naše praktické třídy na
blízký kopec Troják. Vybavenost a ochota tohoto
areálu umožnila prožít jízdu na sjezdovkách i dětem, které se jinak na lyžích prohánět nemohou.
Natěšení žáci plni úsměvů si nabalili teplé oblečení a už jsme byli na svahu. Každý žák si zajezdil
s instruktorem několik jízd a všichni sportovci
tohoto dne byli opravdu nadšení a šťastní, když
se jim vítr pustil do vlasů a svištěli mezi lyžaři
po manšestru vzhůru a dolů nezapomenutelnému zážitku. Žáci si navzájem pomáhali při
upínání a podporovali se v odvaze sjet kopec. Nakonec si rychlost jízdy vyzkoušel i pedagogický doprovod, který místy zvládal i jízdu na biski bez pomoci instruktora. Celý pobyt byl
ukončen posezením a zábavou ve zdejší restauraci. Všem zúčastněným patří obrovský dík za
perfektní den, jenž nakonec doprovodilo i slunečné počasí. Velké díky také týmu ski areálu
Troják, který žákům tento zážitek umožnil.
Mgr. Rostislav Slanina

Exkurze prodavačského oboru (Odborné učiliště Kelč)
Ke zpestření výuky našich žáků patří oborové
exkurze. Jednu z nich obor prodavačské práce
absolvoval 17. 4. 2018 v nedalekých Zámrskách.
V úterý ráno skupina 15 žáků a 3 pedagogů nastoupila do autobusu a zamířila do cíle. První
zastávka byla v ASO – zdravý život, kde jsme na
vlastní oči viděli, jak se mele obilí na celozrnnou
mouku (žádný šrot), z ní jsme společnými silami
zadělali těsto, z kterého si všichni vlastníma rukama vyváleli 2 – 3 bulky, po dvojím vykynutí jsme si je za pomoci místních asistentů upekli.
Během malých přestávek nám p. Lukešová prezentovala výhody celozrnné mouky a dalších
zdravých produktů. Kdo chtěl, mohl si zakoupit dobroty v prodejně anebo požádat o radu v
otázce zdravého stravování. Po dvou hodinách jsme se přesunuli pod obec Zámrsky, kde nás
milým úsměvem přivítal známý odborník na včely pan Juráň ze Skaličky. Zajímavým výkladem nám představil své úly, včely a práci tohoto užitečného tvora. Panický strach některých
žáků ze včel na chvíli opadl a dokonce z řad žáků zazněly dotazy, které pan Juráň ochotně
zodpověděl. Sladkou tečkou byl zákusek od paní Juráňové. Po krátkém hostování jsme se rozloučili a vyrazili pěšky zpět do kelečského zámku - počasí nám přálo. Tímto děkuji ochotným
lidičkám z ASO – zdravý život, manželům Juráňovým a zúčastněným pedagogům.
za pedagogický dozor Hanka Stromšíková
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SPORT

Oddíl kuželek
Krajský přebor Zlínského kraje „A“ mužstvo
TJ Kelč – TJ Zbrojovka Vsetín „B“
6:2
2584 : 2515
Plesník Antonín 434, Gassmann Josef 440, Pavelková Marie 420, Chvatík Pavel 433, Pitrun
Antonín 435, Janošek Jiří 422
TJ Vsetín „C“ - TJ Kelč
6:2
2483 : 2386
Plesník Antonín 407, Chvatík Pavel 407, Chvatík Zdeněk 383, Pitrun Antonín 427, Mlčák Jan
403, Pavelka Miroslav 359
TJ Kelč -TJ Spartak Hluk
6:2
2330 : 2254
Plesník Antonín 356, Jarábek Martin 347, Pavelka Miroslav 413, Chvatík Pavel 413, Pavelková Marie 400, Vybíral Tomáš 401
TJ Bojkovice Krons - TJ Kelč
3:5
2584 : 2601
Plesník Antonín 435, Pavelka Miroslav 409, Gassmann Josef 449, Vybíral Tomáš 444, Chvatík
Zdeněk 402, Chvatík Pavel 462
TJ Kelč - TJ Gumárny Zubří
2:6
2429 : 2488
Plesník Antonín 409, Pitrun Antonín 403, Chvatík Pavel 463, Gassmann Josef 386, Pavelka
Miroslav 404, Vybíral Tomáš 364
TJ Kelč - SC Bylnice
6:2
2590 : 2475
Plesník Antonín 414, Pitrun Antonín 415, Vybíral Tomáš 473, Chvatík Pavel 444, Pavelka
Miroslav 430, Gassmann Josef 414
Tabulka:
1.

Slávia Kroměříž

35 bodů

2.

Zubří

32 bodů

3.

TJ Kelč

31 bodů

4.

Bojkovice

28 bodů

5.

Vsetín "C"

27 bodů

6.

Zlín "C"

26 bodů

7.

Vsetín "B"

26 bodů

8.

KK Kroměříž

22 bodů

9.

Slavičín

21 bodů

10.

Bylnice

18 bodů

11.

Machová "B"

18 bodů

12.

Valašské Meziříčí "C"

10 bodů

13.

Hluk

6 bodů
19
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Meziokresní přebor „B“ mužstvo
Nový Jičín „B“ – TJ Kelč „B“
1:5
1539 : 1578
Pitrun Stanislav 371, Chvatík Zdeněk 399, Janošek Jiří 416, Pavelková Marie 392
TJ Kelč „B“ – Frenštát „A“
2:4
1536 : 1592
Pitrun Stanislav 329, Pavelková Marie 422, Mlčák Jan 436, Janošek Jiří 349
TJ Kelč „B“ – Nový Jičín „B“
1:5
1460 : 1520
Pitrun Stanislav 345, Koleček Radek 338, Pavelková Marie 403, Jarábek Martin 374
Konečná tabulka:
1.

Nový Jičín "A"

30 bodů

2.

Spartak Bílovec "B"

29 bodů

3.

Nový Jičín "C"

17 bodů

4.

Nový Jičín "D"

14 bodů

5.

Kelč "B"

13 bodů

6.

Frenštát "A"

12 bodů

7.

Nový Jičín "B"

5 bodů
Pavelka Miroslav

HC Komárovice Bulls
Druhá polovina sezóny se nesla v podobném duchu, jako ta první. Problémy nám dělala Střítež (prohra 2:7) a Kačeři (prohra 4:5 sn). Zděchov,
na který jsme se nesešli v ideální sestavě, nám dokonce nadělil 4:10. Zbytek zápasů jsme však zvládli s přehledem (Piškoty jsme dokonce deklasovali 19:1), a tak jsme se do vyřazovací části pustili z celkového 3. místa.
Díky tomuto umístění jsme čtvrtfinále play off sehráli s Oznicí (6. místo po z. č.). V prvním zápase jsme potvrdili roli favorita a rozstříleli ji 13:5. Druhý zápas čtvrtfinále už tak divoký nebyl,
ale opět jsme si zápas pohlídali a výhrou 6:3 jsme hladce postoupili mezi nejlepší čtyřku.
V semifinále nás čekal nejnepříjemnější soupeř – Zděchov (2. místo po z. č.). Proti tomuto
týmu jsme v celé sezóně nedokázali bodovat a co víc, Zděchov nám nastřílel 16 gólů ve dvou
zápasech. Aby toho nebylo málo, na první utkání jsme se nesešli a museli hrát pouze v 8
lidech (oproti běžným 10). Jelikož jsme věděli, že se schyluje k maléru, upravili jsme taktiku.
Zápas jme odehráli defenzivněji, napadali jen jedním člověkem a Zděchov najednou nevěděl,
kam hrát. Senzačně jsme zvítězili 7:4 a do druhého utkání jsme si věřili mnohem více. Rozhodující utkání semifinále přineslo ještě pohlednější hokej a také větší bitvu. V zápase jsme
měli malinko navrch, tvořili jsme hru a nepouštěli soupeře do vyložených šancí. Když se na
konci druhé třetiny Zděchov přece jen chopil vedení 3:2, začali jsme o to více tlačit, skórovat jsme ovšem už nedokázali. Každý tým jednou vyhrál, a proto následovalo pětiminutové
prodloužení 3 na 3. Téměř 4 minuty se hrálo se šancemi na obou stranách, až se jedna střela
ujala – byla ovšem útočníka Zděchova a my tak smolně vypadli z bojů o titul.
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O třetí místo jsme se poprali s Noelem (4. místo po z. č.), kterého jsme naopak v sezóně dvakrát porazili. I přes to jsme nečekali hladký průběh série, což se potvrdilo. Noel hrál výborně
obranu a díky šikovným střelcům nám nečekaně dělal větší problémy než Zděchov. První
souboj jsme nakonec urvali na naši stranu, když jsme vyhráli těsně 6:5. Ve druhém zápase už byla převaha soupeře znatelnější a my podlehli 3:6. Opět se tedy muselo prodlužovat.
Tentokrát byl však vývoj prodloužení opačný než v prvním případě. Soupeř vyhrál bully, ale
následnou obráncovu chybu jsme bez milosti potrestali. Asi po 20 vteřinách prodloužení
bylo po všem. Smolné vypadnutí v semifinále se nám vrátilo a my vybojovali celkové 3. místo.
Výsledky HC Komárovice:
Celkové umístění AHL3 ve Valašském Meziříčí:
HC Komárovice : Noel

7:2

1. Zděchov

HC Komárovice : Střítež n. Ludinou

2:7

2. Kačeři

HC Komárovice : Noel

9:5

3. HC Komárovice

HC Komárovice : Piškoti

19:1

4. Noel

HC Komárovice : Kačeři

4:5 sn

5. Střítež n. Ludinou

HC Komárovice : Žabáci

11:1

6. Oznice

HC Komárovice : Zděchov

4:10

7. Žlutí pupci Kelč

HC Komárovice : HC Poruba

6:5

8. Milenov B

HC Komárovice : Kelč

12:3

9. Žabáci

HC Komárovice : Drahotuše

5:0 kontumace

10. Drahotuše

HC Komárovice : Oznice

10:5

11. Piškoti

HC Komárovice : HC Cabot

10:6

12. HC Poruba

HC Komárovice : Milenov B

4:2

13. HC Cabot

ČTVRTFINÁLE
HC Komárovice : Oznice

13:5

HC Komárovice : Oznice

6:3

SEMIFINÁLE
HC Komárovice : Zděchov

7:4

HC Komárovice : Zděchov

2:3, 0:1 pp

O 3. MÍSTO
HC Komárovice : Noel

6:5

HC Komárovice : Noel

3:6, 1:0 pp
Ing. Dalibor Plesník
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 20.5.2018 se opět po zimní přestávce uskuteční na střelnici SSK Kelč závod
1. kola ,,Kelečské střelecké ligy 2018 „ soutěže SP (30+30). Prologem před prvním
závodem Kelečské střelecké ligy bude dne 6.5.2018 klubový závod ve střelbě z malorážkové sportovní pistole SP(30+30), který zároveň prověří připravenost střelnice klubu na sérii šesti závodů ,,Kelečské střelecké ligy 2018“. Další kola střelecké
ligy proběhnou dne 17.6.2018 (2.kolo), dne 15.7.2018(3. kolo - CENA KELČE), dne
12.8.2018 (4.kolo), dne 2.9.2018 (5.kolo), dne 30.9.2018 (6.kolo – FINÁLE). Srdečně
zveme všechny příznivce střeleckého sportu.
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2018“ a další informace pro širokou veřejnost budou umístěny na webových stránkách klubu - www.
ssk-kelc.webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)

RŮZNÉ

Diakonie ČCE středisko ve Valašském Meziříčí a Charitní pečovatelská služba Kelč
Vás zvou na přednášku

Péče o rodinné příslušníky
Úterý 29. 5. 2018 v čase 15:30-17:30 hodin v prostorách Befarka v Kelči
Témata přednášky jsou:
- možnosti využití služeb domácí péče
- jak vyřídit příspěvek na péči
- jak vyřídit kompenzační pomůcky cestou praktického nebo odborného lékaře
- možnosti využití odlehčovacích služeb v regionu
- kde se obrátit o pomoc
- nabídka svépomocné skupiny
- nabídka informačních materiálů k péči
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Dominik dojel na pátém místě ve svém prvním závodě
v TRAIVA Rally Cupu
V rámci tréninku a přípravy na rallyové závody jsme z důvodů termínových kolizí závodů
motokár a závodů Rallysprint série zvolili pro tento účel Silvestrem Mikulaštíkem pořádaný
TRAIVA Rally Cup. Prvním podnikem této série, kterého jsme se zúčastnili, byl letošní třetí
díl pořádaný 30.3.2018 na testovacím polygonu Tatry Kopřivnice. Vzhledem k blížícímu se
prvnímu dílu zmiňované Rallysprint série Vančík Rallysprintu Kopná využila tento podnik
k tréninku spousta závodníků a to nejenom z okolí. Tím pádem startovalo v kategorii F2, tzn.
vozů s jednou poháněnou nápravou, ve kterém jsme startovali i my, vysoký počet 14 jezdců.
Dominik jedoucí společně se zkušeným spolujezdcem Martinem Hlavatým a vozidlem Opel
Adam Cup, své první rychlostní zkoušky v životě, obsadil v této silné konkurenci skvělé 5.
místo! Pro srovnání, se stejným vozem jedoucí Martin Vopatřil, vítěz Lenz Opel Adam Cupu
2017, skončil před Dominikem na 4. místě a to s náskokem 1,7 sekundy po celkem 25,5 ostrých kilometrech v šesti rychlostních zkouškách. V pořadí před oběma jezdci skončily pouze
posádky jedoucí s výrazně silnějšími vozy kategorie R2.
Dalším podnikem této série, kterého máme v plánu se zúčastnit, je její čtvrtý díl, který se
koná na stejném místě 22. 4. 2018. Uvidíme, zda se nám podaří na tento výborný výsledek
navázat.
Další informace včetně videí je možné najít na webových stránkách www.ewrc.
cz, www.facebook.com/search/top/?q=Traiva_rally_cup, www.spiritracing.cz nebo
casomeric.cz/kalendar/index.php? .
Petr Stříteský
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Vzpomínka
v pátek dne 13. dubna 2018 zemřel
bývalý dlouholetý člen naší rybářské organizace pan Ladislav Pajdla.
Rybářem byl tělem i duší celý svůj život. Několik let pracoval ve výboru místní organizace ve Valašském Meziříčí, následně v roce 1988 stál u zrodu místní skupiny
ČRS v Kelči a potom od roku 1989 pracoval dlouhá léta jako předseda naší místní
organizace.
Místní organizace ČRS Kelč děkuje za nezištnou dlouhodobou práci pro sportovní
rybářství v naší organizaci.
Čest jeho památce.
Za výbor ČRS, z.s., MO Kelč
Jaroslav Pajdla, předseda
Jaroslav Orel, jednatel

Program KVĚTEN:
1.5., 7.5. a 8.5.2018 - RC SLŮNĚ ZAVŘENO
•

Pondělí 14.5.2018 Společný výlet na Svatý Hostýn. Sraz v 9:00 hod před RC Slůně.
Pojedeme vlastními auty. V případě nepříznivého počasí bude otevřeno RC.

•

Úterý 15.5.2018 od 9:00 hod. Sladkým překvapením oslavíme svátek všech MAMINEK. S dětmi si vyrobíme srdíčka z papírových ruliček, společně si zazpíváme.

•

Úterý 22.5.2018 od 9:00 hod. Beseda s Mgr. Zdeňkou Chvatíkovou, speciálním pedagogem na téma: Dítě se zrakovým postižením – seznámení s příčinami a důsledky zrakového postižení. Klasifikace vad, diagnostika a reedukace, praktická ukázka
pomůcek . . .

•

Čtvrtek 31.5.2018 od 9:00 hod. „Cvičíme a sportujeme, z pohybu se radujeme!“ –
společné cvičení s říkadly, překážková dráha, pohybové a soutěživé hry.

Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Bc.Veronika Mlčáková
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LIGA PROTI RAKOVINĚ
- KVĚTINOVÝ DEN 2018
„Věnuj tělu více péče, ať ti zdraví neuteče!“
Vážení občané, rok uběhl jako voda a je tu opět známá veřejná celostátní sbírka Ligy proti rakovině - Květinový den. Tradičně tato sbírka
proběhne v našem městě třetí květnový týden ,a to
ve středu 16. 5. 2018.
Tematicky budou sbírka a preventivní letáky zaměřeny na prevenci nádorů tlustého
střeva a konečníku. Barva stužky u kytiček bude letos vínová. Minimální prodejní
cena zůstává 20 Kč.
Sbírku v Kelči zajišťuje Skautské středisko Kelč, oddíl skautek, které budou nabízet
kytičky ve dvou skupinách.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v roce 2017 prodáno 300 kvítků v celkové hodnotě 8209 Kč (průměr na 1 kvítek 27,36 Kč).
Další možnost přispět je dárcovskou SMS ve tvaru DMS na číslo 8777 ve tvaru DMS
KVET 30 nebo 60 nebo 90.
Více informací na https://www.denprotirakovine.cz.
Těšíme se na Vás a Vaši štědrost a ochotu pomoci
Hanka Stromšíková a skautky

OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem našim příznivcům, přátelům, známým a kelečským občanům,
že 10. června 2018
budeme pořádat DĚTSKÝ DEN na areálu ČSCHDZ.
V tento den bude taky zvolen SUPEROGAR KELČ 2018.
Zveme všechny šikovné kluky z Kelče a okolí ze 3. – 4. třídy, aby neváhali a do
této soutěže, která bude probíhat na téma
PIRÁTI SEDMI MOŘÍ, se přihlásili na čísle 603 334 936.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti v Kelči
Magdaléna Olajošová
Zdeňka Havranová
Josef Valuch
Josef Hegar
Eva Lukášová
Vladimír Kutálek
Zdeňka Jiříčková
Jan Nový
Jaromír Perutka
Josef Novosad

Ludmila Hulmanová
Božena Šatranová
Zdeněk Vavřík
Emilie Hrozová
Emilie Kutálková
Anna Drajsajtlová
Vlasta Škarková
Anna Pýchová
Anna Pešlová
Marie Zábránská

Jubilanti v Němeticích:
Emilie Novosadová

Marie Pajdlová

Jubilanti v Komárovicích:
Antonín Šnejdrla

Františka Plesníková

Jubilanti ve Lhotě:
Jan Hruška

Narození
Sebastian Marek Ficut

Němetice

Kamil Chrástecký

Kelč

79 let

Miloslava Toušková
Kelč

91 let

Úmrtí
Jindřich Plesník
Komárovice
Ladislav Pajdla
Kelč

75 let

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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Výstava modelů KIT SHOW Kelč 2018 - doprovodný program
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